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వేద వేదాంగముల సారాంశము, (శ్రీ సద్దురుస్వామి జీవితాను 
భవము, మహాభ కృ మణుల మనుగడ మహోన్నతమె వెలుగాొందుటక్రు 
కారణము ఆదర్శ కవివుంగవుల కవితావై భవమునకు నాంది. 
(చాహ్మ్ణత్యమునకు వునాది. భారతీయుల సంస్కృతికి (పథమ. 
సోపానము, మతముల ముఖ్య దేశము మహా[పవ క లభ్యేయము, పరమ 
భాగవతులందరికి |వాణము, పంచ భూ తాత్శక మైన (పకృతి కాభారము 
మాయను నిర్ణం చెడి మార్గము, మహాపాప భంజనమునకుపాయను. 
మానవుని మానసాహోదమునకు ముఖ్య సాధనము. వివిధ శాన్తా)ధ్యయన 
(ప్రయోజనము, ఆర్యపదసార్థ కత, శీ నరహరి నామస్థరణ, . ధ్యాన, 
భజనుతపో, పారాయణాది కర్ణుల కాదర్శము, యజ్ఞ; దాన, తీర్థయా_తా 
పర్యటనాది విధుల పరిణామ స్వరూపశ క్తి, చేహ, మనో, రోగ, 
చింతావిము క్షి, సతి, సుత, బంధు, మి(కౌది వర్ణ్మేమ పాశ బంధాల 
నిష్క-)మణము, కామినీ, కాంచన, కీర్తి, చాహాగాంతి, దై షతదృ్భష్థి 
పలాయనమం తము, బహుబంధ లతాలవి తము మొదలై న మహోకర్శల 
సనిర్వహణములమొక్క- భ్యెయము నూలము; గుప్తత త్వీరహస్యమును 
గుర్తించి దర్శించి తదనుభూతి చెందుట కేనని పాఠకో తృములకు మనవి, 

గుప్తమె-భఛభదమెై అవ్వయమై అనంత-మై (ల కాలసత్య మె నిత 
నిర్వికార పర బహ్మానుభూతితో భాసిల్లెడి తత్త వమైన దేవుని నరుడు 
దర్శించి తా దాత్న్యి మొందుటకు, ఈ కర్గసిద్ధాంతములలోని 
సారాంశేమును తెలిసి చించి జన్మ రాహిత్యమునొందవ లెనని గుప్త 
తత్త రహస్యసం దేశ సారాంశసూ క్రి, రచయిత 

సోమవారము శ్రీ కొట సుబ్బరాయ గుప్త 
, 

ర 17-8-81 భాగవ తుడు 
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అ౦కి తము 

సకల చరాచక జీవకోటి వ్యాదయారతరములయ బేకమైం, నిత్య 

సత్య నిర్వికార స్వరూపమై; వేదములకు మూలమై, భూ, న భోంత 

రాళములం జెల్లడలనిండినదై, |ప్రణవస్యరూవమై, (పకృతి కతీకమై, 

అదికాదమై యనాదికి పునాదియె, సత్యమునకు మూలము, చలనశ క్రి కి 

కథ కియె, చెలుగునకు వెలు, యాద్యంతములు లేని నిరాకార నిర్ట్యణ 

ని త్యానందస్వరూపమై, సకలలోకస దా[శయ మె, సర్వమత [(పవక్తల 

ఛ్యయాశకార మై, సము స్త్వమునకాధార మై, సృష్టి స్థితిలయక రృ లకు 

కర్హయె. స్వయంవ్య కె, యఖండ మండలాకార మై, శిష్ట జనో ద్ధరణ 

మునక. పరమశాంతిస్థానమైన; అహోబలమహావ్నేతమున దానవ 

సార్వభౌముని ద ర్క్చారునందున్న యుక్కు- స్తంభము నం దావిర్భవించిన 

శ్రీ శ్రీశ్రీ నృసింహాస్వామివారి? దివ్య భవ్య నవ్య కళావతార సంప 
న్నులు, యోగసమాధి నిష్టాగరిష్టాత్నులు, కరుణాస్వరూవులు, ధర్మ 

రతుకులు, గోపరిపాలనాదకులు, జీవుల జన్మాంతర భవితవ్య స్థితి గతి 

మతి స్వరూప స్యభా వాదులను యధాతధముగ సువ్య కృ మొనర్చి 

సరుంల సర్వ్యసంశయరహితులనొన రెడి మహోమహిమాన్నితులు, దివ్యా 

వ్యయ మహా యోగ సమాధిస్థి తియందుండి స్వయంశ క్రి | పభావముతో, 

తన భక్తులను, కవచమురీతి సదారథ్నేంచుచు (శ్రీ మదఖిలాండకోటి 

(బ్రహ్మాండ భాండాంతర మహీమండల భరతఖండాంతర్గ.త శ్రీ కపిలగి9 

మహాశే[త పాలకుల సహ సకోటిమణి కాంతివుంజ [పభావి రాజికులై న 

మద్దురు, సద్దురు శశి యోగానంద నరసింహస్వామివారి దివ్య 

పద సరోజద్భయమునకు భవబంధవిము క్తి కె భక్రితో నేనీ పొత్తము 

నంకిత మొసంగి సర్వదోపసంస్క_-రణమునొంది మనఃపూర్వక (పణామము 

లర్పించుచున్నాడను. ......2. 426226 

శిష్ణజనవి ధేయుడు 

కోట సుబ్బరాయగుప్తభాగవతుడు. 



అమృతం._విషం! 

అనంత విశ్వనియంతనై న నేను అందరికీ అంతరాత్మను (గీత 10/20) 

నేను ప్రాణుల గుండెలలో ఉండటానే గతస్మృతి-వ స్త-విషయపరిజ్ఞానం-ముందరి 

ఊహ-ఇవికలుగుతున్నై (గీత 15/15) నేను అందరికీ కనుపించనుసుమా! దానికి 

కారణం నా యోగమాయ, ((పకృతిద్వయం-గీత 8/26) అపరా(ప్రకృతి పరా(పకృతి 

ఈ రెండే నా మేలిముసుగులు, నేల.సీరు-నిన్సు_గాలి-ఆకాశ ము. మనస్సు-బుద్ది-ఆహం 

కారం. ఈ మొత్తం నా అష్టవిధ అపరాప్రకృతి (గీత 7/4). ఈ జగత్తుకు ఆధార 

మైన జీవ (అణు). శకి నా “పరా ప్రకృతి (గీత 7/5) ఈ రెండే | సపంచానికి కర్మ 
ప్రవృత్తి తిహేతువులు, ఈ (పపంచానికి (ప్రభవ (పలయాలు రెండూ గ (గీత 1/8) 

ఈ ప్రకృతిద్వయగుణగణం వల్లనే పరవశంగా “కర్మ” అంతాజరుగుతున్నది, 

అందుకే ఒక్క_క్షణంకూడా “కర్మ” చేయకుండా ఏ ప్రాణీ ఉండదు-ఉండజాలదు 

కూడా (గీత 8/50) ఇదే కర్మసిద్ధాంత సారాంశం; ఇదే ఈ [గంథ ముఖచిత్రం! 

ఓ మనిషి! నీకు! కర్మ చేసేహక్కుమాత్రమే ఉన్నది. ఎంతమాత్రం, 

ఫలితంమీద హక్కులేదు. వద్దుకూడా(గీత 2/41) అందుకే నియమంగా నిస్స్వార్ధంగా 
చేయతగిన “కర్మ” ను చేస్తూనే ' ఉండు (గీత 8,8) మంచి, చెడు _ ఈ రెంటిలో 
సీకేదికానాలో అదేచేయ్మ మంచికిమంచే చెడుకుచెడే ఫలితం (గీత 8/68) 

కర్మ సిద్ధాంత రహస్యాన్ని ఈ (గంథాధ్యయనం ద్వారా గమనించి ప్రవ_రించు || 

ఉపాన్యదై వంగా-నారసింహంగా ఈ సుబ్బరాయాఖ్య రచయిత హృదయంలో 

ఉన్న నా_పేరణతోనే ఈ (గ్రంథస్థమైన భావవాహిని పొర్షి (ప్రవహించింది, “సర్వే 

జనాః సుఖినోభవంతు” అందరూబాగుండాలి అనే (ప్రధానలక్షంతో వెలువడిన ఈ 

కర్మ సిద్ధాంత మహా (గ్రంథంలో (ప్రతివలుకూ మంచివారికి అమృతం, చెడ్డ వారికి 

మహావిషం బొతుంది, ఈ కృతి తరతరాల సరజాతికి హితహేతువు కావాలనే నా 
కుతూహలం [| | oe 

= నీ అంతరాత్మ . 

_ ఈ పై! సమీక్ష ఎ సండేశదాత రచయిత _ 

శ్రీమాన్ డాక్ష కర్. ధనకుధరం లకీ నరసింహాచార్యులు 
సంపాదకులు =. (శీ వాణీ (గంథమాల.-తెనాలి. 
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శ్రీ కోట సుబ్బరాయగు ప గారు హరికధకులు-భ కులు. ఆ స్టీక్యభావముతో 

(పేరితుల్జై తన కలవడిన అనర్గ్లళమైన భాషలో భిన్నభిన్న విషయములకు సంబంధిం 

చిన వ్యాసావళని కర్మసిద్ధాంతము పేరుతో (ప్రచురించి పాఠకుల కందచేయుచున్నారు. 

పాఠకులు చదివి ఆనందింతురుగాక, (ప్రణతా ర్తి హరుడై న సరమేశ్వరుడు వీరికి వీరి 

కుటుంబమునకు సర్వకుభములు చేళూర్చుగాక! . వ 

కూచిపూడి 

ది 10-4-85! ౧ 

క్ట 

దేన్ లని 

“6 కళాప్రపూర్ణ ” 

జా! శీ దివాకర్ల వేంకటావధాని 
ఎం, ఏ (ఆనర్సు) పి. హెచ్ డి. 

(శీ కోట సుబ్బరాయగు ప్తభాగవతార్ రచించిన కర్మసిస్హాంత మను (గంథమును 

చదివి యానందించితిని. ఈ గు_ప్రగారు యోగశ క్తిస్వరూపులై న సద్గురు (శీ యోగా 

నంద నరసింహస్వామివారి భక్తులు. ఆ సద్దురుభ కి ఈ (గంథమున సర్వాంత 

ర్యామియై గోచరించును, గురుభ క్రీ యఖండ ప్రభావనంపన్న మెనడి. దైవళ ్టికిని 

గురుభ క్రికిని భేదములేదు. **భ క్తిః కిం న కరోత్యహావన చఠరోభ క్రావతంసాయశే” 
యని (శ్రీ జగద్దురు శంకరభగవత్పాదులసూ క్తి, 

కర్మ చాలబలీయమైనది దానివలననే పాపపుణ్యములు, నరకమోక్షములుు, 
భయాభయములు, ఆపత్సంపదలు కలుగుచుండును. “నహిక్రళ్చిత్ కణమపి జాతు 

తిష్టత్య కర్మకృ*” త్తని భగవంతుడు గీశలో చెప్పియుండెను. అతడు గీతలోకర్మల 

అనారంభమును, సిన్యానమును బోధించియుండలేదు. ఫలాస కిలేకుండా కరముల 
నాచరింసవలయుననియే ఆయన (పబోధము. “కర్మ మె దేవతజనులకు, ఠకర్మమె 

సుఖదుఃఖములకు, గారణ” మని పోతన కూడ చెప్పియుండెను, 
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(శ్రీ భాగవతార్ (గ్రంథమునకు కర్మసిద్ధాంతమని పేరు పెట్టినను ఇందు జ్ఞానము, 

భక్తి, ధర్మము, ధ్యానము మున్నగువిషయములన్నింటిని వివరించియుండిరి. (గంథము 

చదివిన తరువాత కర్మబలము నెజీంగి సత్కర్మపరాయణులు కొనివారుండరు. ఈ 

(గంథరచయిత గు ప్పగారి లోకానుభవమపారమైనది. ఆ యనుభవమున కక్షరరూప 

మీ (గంథము. వారిందాస్తి కులయు నాస్తి కులయు, భ_కులయు ర కులయు, వివిధ 

మతానుసారులయు సిద్ధాంత ములను చక్కగా పరామర్శి:చియుండిరి. ఈ (గంథము, 

సధగింథముల సఠనమువలనను, పెద్దల సేవలవలనను, స్వాగుభవమువలనను వీరు 

సంపాదించిన జ్ఞాన విజ్ఞానములకు నిధానమైయున్నది. **పరోపకారః పుణ్యాయ 

పాపాయ పరపీడన” మ్మను సర్వసద్గ)ంధసారమును వీరిందు నిదర్శనముగా నిరూ 
పించియు డిరి” 

ఈ (గ్రంథములో వీరచ్చటచ్చట నిచ్చిన మహనీయుల చరిత్రలు, బోధలు, 
దృష్టాంతములు చదవరుల మనస్సులకెంతో ఆహ్లాదమును కలిగించి విషయము వారి 
హృదయములందు గాఢముగా హ త్తుకొను నట్లొనర్చుననుటలో సందేహములేదు, 
పీరెందరోకపుల సూ కృులను, సామెతలను, లోకో కులను, జాతీయములను ఇందు 

సందర్భానుగుణముగా చేర్చియుండిరి. విరాళము లొసంగిన వారికందటికి వీరీ(గంథము 
నందజేయుదురు కావున నిది సర్వాం(ధ్రదేశవ్యా_పినిపొంది బహుళ పచారమునకు 

రాగలదు. అందువలన కలుగుమేలు వేజుగా చెప్పనవసరములేదు. సద్గింధము 
సన్మి(తునివంటిది కదా! 

ఈ (గంథమానందలి భాష సరళమును, ధారాళమును, విషయవ్య కీకరణ 
దక్షమునై యున్నది. (శ్రీ భాగవతార్ గారనేక విషయములు తెలిసినవారగుటచే వానినెల 
నిందు చక్కగా వివరించిరి, ర్ట 

ఇంత చక్కని (గ్రంథము నింత విపలముగను సర్వాసుబోధముగను రచించిన 
(శీ భాగవతార్ గారి నినందించుచున్నాను-- 

28.481 దివాకర్థ నెంకటావధాని 



డా శ్రీ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య 
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14-38-2 రాధామాధవమ్, ముప్పిడికాలని 

విశాఖపట్నము-580 002 ఆం[ధపదేళ్ ది. 80.481 

అభి[వాయము 

పండిత (పకాండులు, సూక్ష్మదృష్టి, లోకోద్దరణ కారణో పాయాన్వే షణా 

వ్య(గ్రులు అగు శ్రీ కోట సుబ్బరాయగు ప భాగవతార్ రచించిన “కర్మ సిద్దాంతము” 
అనబడు ఉద్యింథమును పరిశీలించితిని. ఆమూలా(గము (పాచీనసాం(పదాయ 

గురువుల మార్గములను చక్కగా సంతరించి ఇచ్చిన ఈ (గంథము అమూల్య 

విషయములతో విరాజిల్లుచున్నది. పెద్దల వివిధమాగ్గముల సమన్వయముకొరశకే. 
వేదాంత మహారణ్యవీధులలో వీరుచేసిన సుధీ రృసంచారము మెచ్చదగినది. ధర్మము 

యొక్క ప్రాముఖ్యము, ధర్మచ్యుతివలన కలుదుఃఖము, దై వక్కిపకు ధర్మాచరణ 

యొక్క ఆవశ్యకత మున్నగువిషయములు వివరముగా అక్షరస్వరూపముదాల్చినవి, 

మనస్సు, మాయ, మాధవుడు, క్షేత్రము, పాత్రత, మున్నగునవి వివిధ గురు-శిష్య 
సంప్రదాయ సారాంశములు, ఈ (గ్రంథ రచనయందు వీరుచూపిన ఓర్పు, పెద్దల 

వాక్యములకూర్చు, వ స్తుగౌరవమునుగూర్చి వేనోళ్ళ చాటుచుండుటయేకాక వీరికి ఆ 
వ స్తువునందుగల గౌరవమెట్టిదో అనువిషయమునుగూడ _నుద్లోషించుచున్నవి. 
(శ్రీరామకృష్ణపరమహంసగారు చెప్పిన నాల్లురకముల మానవుల వివరణము, దేవు 

డున్నాడా? లేడా? అనువిషయమునకై వీరుచూపిన యు కులు, దేవుడు నిరుణుడా? 

నిరాకారుడా అను విషయమును చర్చించిన విధానము సగుణము సాధకునకు 

సోపానమగునని నచ్చచెప్పిన విధానము మిగుల రమ్యముగా శాస్త్రసమ్మతముగా 

నున్నవి. 

అన్నిటికన్న పరమపవిత్రమైన విశేషమేమనగా, పోతనభాగవతము మున్నగు 

సజీవ తేజోరూపములగు (గంథములనుండి చక్క-నిపద్యముల నుదహరించి వానికి 

(ప్రసక్తి కల్పించుట = 

మానవుడు సత్క_ర్మాచరణాస క్రి వలన భ క్తి యోగముపొందగలడు. ఎంత 

కాలము సత్కర్మాచరణాస క్రి యుండునో, అంతకాలము జివులయందు, దేవునిసజీవ 

విగ్రహములను సాథకుడుచూచి యుపాసించును ౬. 
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కర్మ, జ్ఞాన, భకి యోగములు, చక్కెర తయారుచేయుట, దీనిని తయారు 

చేయు విధము, వీనిముక్యార్ణములవలె అవినాభావసంబంధములు ఒకదానిని విడచి 

మిగిలిన రెండును ఉండవు. -- 

“' అభ్యాసమువ లనజ్జానము, జ్ఞానమువ లనధ్యానము, దానివలన కర్మఫలత్యాగము 

దానివలన శాంతియు కలుగును "అని భ క్రియోగమున (శ్రీ కృష్ణభగవానుడుపదేశించెను 

ఈ శాంతి అనంతరమైనపుడు కలుగునదే (శ్రేయస్సు. అనంతరమనగా, కర్మజ్ఞాన 

భక్తి మార్గముల నడుమ అంతరములేనిది. 

ఈ విధమైన సద్విషయములతో నిండియున్న ఈ బృహద్రింథము, జైజ్ఞాసు 
చ= a) beng 

వులకు ఆత్మ సాధనరంగ మై చక్కని సర్మిశమచెయుటశై పనికివచ్చునను టలో 

సందేసాములేదు. 

భావనామయమైన వీరిభావ పరిపాకమునుండి మధురములై అనేకములై న 

భక్యుములవంటి (గంథములు ఇంకను వెలువడి చదవరుల జిహ్వూలకు రుచికలిగించు 

చుండవళినని దీనికితగిన దేహపటుత్వము, మానసికపటుత్వము ఆయురారో గై్యైశ్యర్వ 

ములు వీరికిని వీరియ్మాశితులకును భగవంతుడు (ప్రసాదించుగాకయని ఆశంసనము 

ఇటు టు 

కులపతి ఇ ఎక్కిరాల కృష్ణపరాచార్య 

దర క్ర 

అవధానిశేఖర, ఆశుకవి కేసరి, (ప్రొఢథభారతి, కవితాసుధాకర, 
సాహిత్మీపవ క, *సరస్వతీకంఠాభరణ' 

డా [పసాదరాయకులపతి హిందూకళాశాల 
అధ్యక్షులు = రచయితల సహకారసంఘము, గుంటూరు 

తంత్ర విజ్ఞాన పరిషత్, ది, 12.581 

సిద్ధాంత దర్శనము. 

శ్రీ కోట సుబ్బిరాయగు ప్తగారు చిరకాలముగా నాకు తెలిసినవారు: హరికథా 
(ప్రవచనమున రాటుదేలిన మేటిభాగవతులు. మనోవాక్కాయ కర్మలయందు పరిశుద్ద 
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మైన స్టితిగలవారు. శ్రీ నృసింహ దేవతారాధన తత్సరులు, అటువంటివారు గనుకనే 
ఇటువంటి (గంథమును రచింప తల పెట్టి కృతకృత్యులై రి, 

(గ్రంథ రచయిత జననీజనకులు శ్రీ కోట వెంకమాంబా లక్ష్మీనారాయణ 
మూ ర్తులిర్వురు తిరుపతి వేంక పేశ్వరుని భక్తులు. ఎవరికే ఆపదవచ్చినను వెంటనే 
పూజామందిరముకడ కేగి ఆ(శితావనుడై న ఆ జగత్పతిని మనఃపూర్వక ముగా ప్రార్షిం 

చెడివారు ఆ ప్రార్థనల ఫలితముగా ఆ కషములు తీరిన సంఘటనలనేకములు. 

శ్రీ సదురుయోగానంద నరసింహస్వామి వీరి కుబుంబి గురువు. సుబ్బరాయ 
గుప్తగారును వారి ఆశీర్వాదముతో తెలుగుదేశములందలి మహాక్షేత్రములన్నింటి 
యందును భక్త (ప్రహాదచరిిత్ర కధాగానముచేసి విజ్ఞులకు ఆనందానుభూతి కలిగించి 
నారు, అట్టి పరమ భాగవతుని రచన యిది, 

లోకమున పాపముచేసినవారు దాని ఫలితముననుభవింపక తప్పదనియు 
పళ్ళాత్త ప్తులై పరిశుద్దులుగానివారిని దేవుడుగాని, దేవునికుమారుడుగాని రక్షింపరనియు 
గు పగారు పలికినారు ఆదేవిధముగా కాళిదాసువలె కవిత్వముచెప్పినను, త్యాగరాజు 

వలె గానమొనర్చినను, శంకరులవలె త త్త్వ(ప్రచారముచేసినను కామినీ కాంచన] రి 
దాహములతో తపించిననాడు సుఖశాంతులను బడయశాలడను సత్యమును వారం 

దించినారు. 

ఈనాడు తండోపతండములుగా సమాజమున విరజిమ్మ బడుచున్న పనికిమాలిన 

పుస్తకములను గురించి పీరు చర్చించినారు. ఆస్తిక నాస్తికజనుల త త్ర్వములను 
వివరించినారు. ప్రాచీనములై న పురాణకధలకు లోకములో చేయబడెడి బహువిధము 

లన వ్యాఖ్యానముల స్వరూపమును సంధానించినారు, ఇది యది యననేల (ప్రపంచ 
ములోని బహువిషయములను (పవచించినారు. 

హిందూమతములో (ప్రతికథకు వేదాంతపరమైన అన్వయముచేయుటకు కావల 
నిన వాజ్ఞయమున్నది. ఒకొ్క-క్క పదమునకు వివిధార్థములను (పతీపాడించగల 

భాషలున్నవి. ఆందులో తెనుగుభాష అ(గగణ్యము, ఆనన్యమైన ఈ శక్తి వల్ల 

తెనుగు కవి చృక్రవ ర్వలు దేవుని దేవునిగుణశ కలను (పబోధించుటకు మహ త్తర 

సాహిత్యము సృష్టించిరని గు _పగారు స్టాపించుచున్నారు. | 

వీరీ విధముగా. ఎన్నో అద్భుతమైన విశేషములను తమ స్వానుభవము నుండి 
లోకదర్శనమునుండి భావించి వానికొక రమణీయార్థ ప్రతిపాదకమైన శబ్దాకారము 
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కల్పించి భారతీయతా తి (క (ప్రతిభచే (ప్రాణముపోసి మనకందించినారు, సూక్షుముగా 

చెప్పవలెనన్న ఈ (గంథమొక చకాని త త్వదర్శనమని నిశృయముగా చెప్పవచ్చు. 

ఇట్ట రచనన ౨దించిన సుబ్బరాయగు ప గారు బహువ్రిధముల (ప్రశంనార్హులు ఎ 

ఇట్లు 
శా (పసాదరాయకులపతి 

నస ట టట లు 

వున (గంథములు యేమిచెప్పుచున్న వి 

తత్కా-లమునగాని, భవిష్యత్కాలమునగాని సుఖమువచ్చునని ఆశతో 

నములేపనులు చేయరాదు. తత్కాలమున సుఖము కలుగునంతమా(్రమున విధివిహొ త 

మెన కర్మలను వదలి వేయరాదు. తత్కాఅమునందు యెంత కష్టము నష్టము కల్షినను 

విధివిహితమైన కర్మలను వదలివేయరాదు. విధివిహొతముగాని కర్మలు తత్కాలము 

లందును కాలాంతరములందును సుఖమిచ్చువానివలె కన్పించినను (ప్రయత్నముచేసి 

వానిని వదలివేయవలెను. 

ఈ నిభములై న కర్మ ఏభులగు విధానములను. వానిఫలములను యధాతధ 

ముగ విపులముగ వివేషముగ (గ్రంథకర్హగా రీ గ్రంథమును పొందుపరచిరి, 

తనకు మైహిక సుఖములనిచ్చెడి సతిసుతాది బంధువగములనే (పేమించలేని 
వొడు (పత్యత్షములో లేని దేవుని యెట్లు (పేమించగలడు? 

ఏవిధమైన (పతిఫలాపేక్షలేక నరుడు (పేమించుట భక్తి యనెదరు. భక్తి 

జాన వె రాగ్య తత్వము కు నైతము నరుడొనర్చెడి కర్మయే పునాది, 

నరుడు తన జన్మచే అనగా జన్మించినది మొదలు తానెట్టి కర్మ చేయుటకు 

పృట్టియున్నాడో: ఆయా కర్మలు చేయుచుండును. స్వధర్మము" పీడ్రి సరధర్మ ములను 

నరులొనర్చ్పకూడదు. ఎంతగొప్ప ఫలితములు, సుఖములను చేకూర్చునని తోచినగు 

యా సరధర్మములు భయావహములు, అని మన కర్మసిన్థాంతము బోధించుచున్న ది, 

మానవుడొనక్చిన కర్మయే వివిధరూసముళిందు భాసిల్లుచున్నది. ఒకే(పేమ ! 
భార్యను తనవలె (పేమించెడివానిది కామము, తనకంటే భార్యను యెక్కువగానెంచి 
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తాను లోబడినవాని (పేమను మోహమని తెలియవలెను. ఎదుటివాని సుఖమును 

పరిగణింపక తన మోహము తీర్చుకొనువాని (పేమ రాక్షస(పేమ యనవలెను, 
తనకు యెట్టిలాభము లేకున్నను పరుల(కేయస్సుకౌరకై జీవించువాని (పేమ. త్యాగ 

మనబడును. 

ఇట్టి త్యాగదృష్టితో గురుహరిభ క్రి శక్తితో “*కర్మసిద్ధాంతము" అనెడీ రచన 
ముప గుపాగారు సంపూ రి చేసి మిక్కి లి కృషితో భక్త జసులయొద్ద ధన సేకరణ 
మొనర్చి ముద్రణము చేయించి పాఠకలో కమున కందించుపెంతయో ముదావహము. 

హరిద్వారమునందలి గంగా(ప్రవాహమువలె నడచిన గుప్త గారి కర్మసిద్దాంత 

మును నేను వారుచదువగా విన్నాను. ఫలితములు భయంకరములై. కన్సించెడి, 

స్వార్థపరత్వము, దంభము, ద్వేషము, మూర్జ త్వములతో, ప్రీ, ధన, "కీ ర్తులపై గల 
దురాశతో గణించిన కీర్తి, ధనము, అధికారము యెంత నిష్పయోజనములో 
చక్కగా సర్వులకు బోధపడెడి రీతిలో రచనమును యొనర్చి లోకోపకారమొనర్చిరి* 
ధర్మ(ప్రబోధమువలన లోకమునకు మేలు గలుగగలదని ఆసించుట ధర్మ మేగదా! 

కాలక్రమమున ఈ (గంథమును పఠించినవారు వ్యక్రమార్శములనువీడి సక్రమ 
మాగ్గములందు నడచినయెడల, మన జన్మములు ధన్యవంతములగునని (గంథక ర్త 

భావించుటయును సమంజసము సహజము, 

జగద్ధితముగ రచనజేయబడిన యీ (గ్రంథము (ప్రసిద్ధమై లోకమునకు మేలు 
చేకూరుగాక యని నే కోరుచున్నాను .... 

ఈ (గంథరచయిత శ్రీ కోట సుబ్బరాయగుపాభాగవతులు గారొనర్నిన 

(శీ హరికధాగానమును ది. 19.7.80న తెనాలిలోగల (శ్రీ వాసవీ కల్యాణమందిరము 

నందు విని, ఆనందావేశములను నేను పొందిన మధుర మహాపర్వ శుభసమయము 

నందులేచి గుపాగారి భ క్తి పారవశ్యపరమైన మధుర్యసవచనమును సాహితీ సౌందర్య 

శక్తిని వివిధ "వేదాంత రహస్య వివరములను నచ్చచెప్పిన విధానమును, ఆ మేధాశక్తి 
కచ్చెరువొంది మహాజనసమక్షమున, *ీభక్తరత్న” అనెడి బిరుదమును వీరికి 

వాగ్గేవి మహా[(పేరణతో (పసాదించి యాత్మానందమునొందితి ని, 

శో॥ జయ నితే సుకృతినో 

నాస్తి "తేషాం యశఃకాయే 

జరామరణజం భయం॥ 

తెనాలి 

19-7-80 ఆచార్య, పుచ్చా వెంకట్రామయ్య 



శ్రీనరహ రిక్య సాశక్తి 

(శీ కోట సుబ్బరాయగుపా భాగవతులుగారు కోదాడులో శీ అఖిలాంధ్ర సాధు 

పరిషత్పభలలో ది. 9-1-81 న నాకు సమాగమమైరి. ఆ సాధు సభలలో నన్ను 

జూచి శీ సద్గురు నృసింహ! యని భక్తి (వణామములొనర్నిరి. ఆ పరిచయ భాగ్య 

ముతో ది. 13-581 న, అంగలకుదురు దాసకుటి లో ** శీ. సీతాయజ్జ్ఞము”నందు 

వీరి రచన **కర్కసి సాంతము” నా కొసంగిరి. 

ఈ “కర్శ్మసిగాంతము” (గంథమును సాంగోపాంగముగ. పఠించి పరమా 

నందమును పొందితిని. గు పమైన ఆత్మత త్వమును సర్వులకు వ్య క ముచేయ 
సంకల్పించి గు _ప్పగారీ రచనా వ్యాసాంగమునకు పూనుకొనిరి. 

ఈ గుప్త గారికి సద్దురు శీ దోగానందనరసింహస్యామివారియెడ అపారభ కి 

చిన్నవయస్సునందే సద్దురుకృపకు పొతులై అవు ష్టాక్షరీ వ మహామం(తోపదేశమును 

పొంది యహరహము మంశత్రధ్యానమొనర్చిరి. ' ఆ మం(త్రమహిమతో' కవులై 

కధకులై సత్యరచనాళ కీని కరతలామలక మొ నర్నుకొనిరి 

, .. బాల్భమాదిగ కవి పండిత గాయకులగు పెద్దలయెడ భ్ క్తి గటిగట్టి కావ్యము 

లను చదివెడి యాస క్తి శీ (ప్రహ్లాదుని కథయందుర కి వీరికి పట్టుబిడినవి. తీ లక్ష్మీ 

నృసింహభగవానుని ఆరాధ్యదై వముగా యెన్నుకొని 'సర్వదేవతామూ ర్తులందును ఆ 

స్వామినే భావించి తదనుభూతినే పొందుచుండిరి. 

లౌకికమందాస క్రి లేక యధార్గమగు సత్యదృష్టితో ప్రతి విషయమును సమన్వ 

యము చేసుకొను నభ్యాసము కలవారు. శీ) హరికధా కధనము, కవిత్వము సర్వమున 

(దిసాదించిన స్వామి (శీ యోగానందనర సింహ స్వామియేనని నమ్మి. చరించుచుందురు. 

శ్రీ గురునరహరి కృపతో శ్రీ (పహ్లాద.:. జీవితచరిత్రమున్కు ఆం(ధ్రదేశము 
నందనేక దేవాలయములలో కవి న. సాధు విద్వన్మణులు గల సభలలో వంద 

లాది సారులు గానమొనర్చి పెద్దల మెప్పును వడసి-సతీ_ ర్తి చం్యదికలతో వెలుగొంద 
సాగిరి, oe 

(శీ నరహరిపాదభ కుడైన ': సుబ్బరాయగుపభాగవతుని కవిత్వసారము 

(దాక్షపాకముగానున్నది. వీరి శయ్యా ఫక్కియు సుఖముగాయున్నది. ఎక్కువ 

వచనరచనా (గంథములే(వ్రాసి లోకమునకు ధర్మ కర్మ సిడ్లా స్థాంతరహ స్యముల నెన్నిం 

టినో బోధించి మహోపకారమొనర్చిరి. ం. 



ఇట్టి 

xi 

లోకోపకార మహాకర్మనిర్వహణ మొనర్చిన _ విజ్ఞాన సంపన్నులై న 

శీగు 'పగారికి పీరికుటుంబమునకు [శీ సృసింహభగవానుని కృపాకటాక్షము సర్వ 

కాలములందు చేకూరుగాత యని. మదిష్టదై వమగు (శీ రామచంద్ర (ప్రభువునకు 

నమస్సు లొనక్పెద _ ' . 

ళా (శీ రంజిల్లై డుమో ముతో వెడదయై 'ఇన్నారువక్షంబుతో 

జ్ఞా 

స 

కం॥ 

సాధోదారకృిపాభి వర్షిములతో సంప(త్పభుండై న మా 

(శ్రీరామ పభు డెల్ల చేళల- దయన్-శ్రీమంతుగా వించు-సు 

బృరాయున్ కవి పండిత (ప్రియుని దీవ్యద్భ క. నిన్ నిత్యమున్, 

బిరా! యంచని పెద్దలందరు మనం. బందుల్ల సంబంద్లగా 

సారజ్ఞాల్ దలలూప “శీహరికధల్ సందర్భకుద్ధంబు.? . 

ధీరత్వంబున చెప్పి మెప్పుగొను చెం-తే నుందువౌ-కోట సు, 

బృ్బరాయా ప్త సుగు ప నీకు శుభముల్-(ప్రాప్తి ంచుగా కెల్ల డన్, 

(ప్రకటిత నారసింహపద భావన సేయుచు దన్మనో జ్ఞ ది 

వ్య కథను గానమున్ సలుపు చందము (క్రోతల' మెచ్చు లెచ్చగా 

న కలుషభకి € జెప్పెదవహా! కధకావ శిముఖ్య! విమ్లే సే 

వకు వెటనేని ధన్యులు (ప్రపంచమునన్ శతధా సహా సధా. 

కలుగునుగాక మీ కఖిలఎకాలములందు నృసింహభ కి యున్ 
మెలగునుగాక నొత్మబలమెంతయు.. సత్సభలో జయంబునున్ 

మలగునుగాక్ కష్టములు =మాధవు సత్క్బృపచే చత నెప్పుడున్ 

దొలగునుగాక నాపదలు_తో రప్ప (శ్రీహరికీ.ర్త నంబులన్ 

(శీమన్నరహరి కరుణా! ' ne 

భూమ కటాకీములు మీ క-పూర్యమహో[చ్చీ . 

ధామ ముఖ సుఖములగు (శీ | 

రామాను గ్రహమంగలుగు.రమ్మకరనుగన్. 

“ఇట్లు . 

కథ క కవికీఖరి శ్రీమాన్ నరహారి గోపాలాచార్యులు 

తమ్మర (పోక్టు.) హుజూర్ నగర్ . తాలూకా, 

. నలొండ జిల్లా, ee 



సఖు(డొకండు దొల్లి సంగీతము మరగి 

బేర సారములను వీడెనంట 

మరగినావు నీవు పరమసాహితిని నీ 

బేరమిక వికుంఠ వీథులంటు 

అనుగున్ నెయ్యుడ! సుబ్బరాయవరగుపా! గీతకంఠీరవా 
జననీగర్భమునందు నిందుని చెజన్ సన్మాన్యుపన్యాస గుం 

ఫనచే. స్టాపిత మైన మాధవనుత (ప్రాహ్లాద భక్త కర్త మె 
ట్ల నుకూలించెను నీకు సీ కలిమహ త్వాసాధ్యకాలంబునన్ ? 

ఏ యది మార్గము? (ప్రశ్న చ 

ణా! యోగానంద బోధనా రచయిత! వేం 

కాయంబా లక్ష్మీ నా 

రాయణ సుత। కోట నుబ్బరాడ్భాగవతా! 

సిరులొల్కు నీ నగుమొగము 

మురుపు నరసి నీ కళగల బొజ్జనరసి నీ 

విరచిత వచనా రచనల 

నరసి మురుయుచు నిదివణకె యన్నానుగదా? 

తమినీ పొతము(గంటి నిందలి సుళబ్రస్తోమ సద్భావ పుం 

గుమితో ధార ఘమంఘుమార్చటములన్ ఘూర్జి ల్లుకొంచల్ల నన్ 

సముదు తుంగ తరంగ సంగతులతో స్వర్లోకగంగాభవా 

ని మహీసీమకు డిగ్గుదున్న యటులు౦డెన్ | సుబ్బరాయ్యాగణీ! 

తొలి రారాజుల మన్ననల్ గొనిన ఛందోబద్ధ సవ్యాకృతీ 
విలసత్పద్య కవిత్వరీతులు మహాఖీలోరగా। శేష ష శృం 
ఖలులంచున్ సులభంబులన్ వలచునీ కాలంబునందిటి (వా 

తలే జాత్యున్నతికిన్ | యళ్టాధృతికి నత్యంతంబు నావశ్యముల్ |} 
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పొందువహించి యెల్ల జనముల్ సుఖియింప నశాంతిదేశ మం 

దెందెటులన్ దలెత్తకొననీని వవే మన భారత (ప్రధా 

నీందిరగాంధ్యమూల్యముల బుర్వదిసూ(తములందు లెస్స వె 

లొందుచు శీర్షశీర మున నుంట వినూత్న మహావిశేషదూ! 
nN 

కాలము మాజిపోయినది కన్నకలల్ ఫలియింపకింక పో 

జాలవు దివ్యమౌ మన (ప్రజా పరిపాలనమందు స్వర్గ మీ 

నేలకు డిగ్గగావలయు నివ్వటిలన్ వలె నీ కలాన వే 
వేలుగ వ్యాసముల్! తెలుగు( వెలులు విశ్వము నేలగావలెన్॥ 

అనుచే నాడిన పద్యవాగ్గ రి వృధావ్యర్షంబుగాబోక వె 

చ్చని యూహల్ హృదిరేగి పండితులు మెచ్చన్ కర్మసిద్దాంతమన్ 

ఘన వేదాంత రసైకధోరణి బృహద్దంథంబునే (వ్రాసి నా 
వనుమానింప కి కన్ లిఖింతు విటులెనైష్నానన్ మహా(గంథముల్॥ 

అవు గానీ మనలోనిమాట రసగుపా కొంతలో గొంతయున్ 

గవితా ఛందము లంబరింపవు లసత్కావ్యాలజాడే యెబజుం 

గవునీ నేర్చిన విద్యయున్ గొలదియే! కొవింతు వెల్త సుధా 

సన వృత్తాంత కృతుల్? కనుంగొన మహాళ్చర్యంబు నీవై ఖరుల్. 

వినుకొండ విద్వాన్ బిర్మడ (ప్రసన్న 
వీగ్రర్ఎ01 రిబ్బెర్లు'తెలుగు పండిట్ 

—స ప 

“హరికధా విళశారది “వాగేయకారకమణి” వడాలి పోస్టు 

యక్షగాన, నాటకరచయిత (వయ్యా ముదినేపల్లి, కృష్ణాజిల్లా 
దండిబొట్ల వేంకటశొ స్రీ _ 22 5-91 

శ్రీయుతులు శ్రీ నరహరిభ కులు మిత్రులు కోట సుబ్బరాయగుపా 
భాగవతులు గారికి శుభాభినందనములతో 

మి కర్మ సిద్దాంతము చూచి సంతసించినాను. _్రేపులుగా, సద్గురు శేవులుగా 

భక్త (శప్పులుగా భాగవత (శేష్టులుగా మీరు తరించి లోకమును తరింపజేయు మీ కృషి 



XIV: 

(సళంసాపా(త్రము.. ఆత్మానందామృతపానమ త్తులై, నరహరి సంకీ ర్వ నానందచి తులై 

పరవశించి పలికిన మీ కర్మ సిద్దాంతము హిందూధర్మనమూల సిద్ధాంతము, మీ (గ్రంథము 

చూచి పఠించగ' ' విటుడు యతికాకపోవునే? వెసమదియ కావ్య వై రాగ్య వర్షనాకర్షన 

మున' అను పూవ్వా' కవిసూకి కిస్ఫురించినది. మీ ప్రయత్నము విజయవంతమగుగాక! 

భు 
లో 

దండిబొట్ల వేంకటశాస్తి 
ధ్ర. షష 

““ఉభయభాషా ప్రవీణ" 4“ వేదోంతపారీణ” “ “కవి శేఖర” “విద్యానాధి” 

ఇత్యాది బిరుదాంకితులు, బ్రహ్మశ్రీ . పన్ని కంటి గురునాధశర్శ 

(బాడీపేట గవలై ను, 15 వ అడ్డరోడ్డు, గుంటూరు.2. . ది. 166.81 

కీ ర నకంఠీరవ, శ్రీ) సుద్బిరాయగుపష్తాగారు* కర్మ సిద్ధాంత' మీచ్చి ఆశీర్యదింన 
గోరిరి. నేనా పేరు జూచి (పారబ్ది కర్మ విచారము” (వాసిన వాడను గాన 
ఆశ్చర్యపడి కుతూహలముకో పుటలు తిరుగవేనితిని.. 

_ అదృష్టవళమున వీరు. నిత్యనై మి త్రి క కొమ్యముల నె శ్రి కొనలేదు. జ్ఞానము 
కంటె కర్మయే ౩ కె వల్యమిచ్చునన లెదు. వీరావై దికమార్గమున పయనింపలేదు. 
లౌకిక కర్మలనే యె తుకొనిరి. 

హారికథకులుగాన “దేశాటనం సండితమీ[(త్రతాచ” కోలవోరు గాన, 'స్వాను 
భూతిం బురస్కరించుకొని లోకముటోని బోకడలనెల్ల నాకళీంచుకొని ఉపన్యసించు. 
ధోరణిలోనే దీనిని వ్రాసిరి చక్కని పాండితి చక్కని గురుభ కీ కలదు. గాన ఆ 
ధోరణి సమాస భూయిష్టమై, సాలంకారమైయున్నడి, డో ల్లీనచో ఉపమలు మాలకలే 
పొర్లినచో భావము అద్దితరంగములే. ఆ యుత్సాహా వేశములతో పునరు కు లేగరెగిర 
సడుచుండును. 

అందణు చదివీ తమ వర్త నమును చక్క చేనకోననలనిన వీషయము 
లిందుంగలవ్వు. | eR 
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ఆ॥ వె॥ కోట సుబ్బరాయగు ప్ర భాగవతుండు 

మాటతీరు తియ్యపాోట సౌరు గ 

తేటయైన బత్తి యూటలూరంగ పొత్త ఆ 

మాటవచోలె (వ్రాసి మేటియయ్యె. 

——— స్టీడాయలాలాా 

శ్రీ హయాస్యా యన మః 

మహారాజశ్రీ కోట సుబ్బ రాయగుస, _భాగవతార్ గారు రచించిన “కర్మసిన్హాంతము' 

అను (గంథమును. ఆచ్చటచ్చట(గొంతకు(గొంత చదివిచూచితిని ఈ (గంథమును 

జూడ మొదలిడినపుడిందు-కర్మ భేదము లు-తత్సరిణామములుండును, “గహనాకర్మణాం ' 
గతిః_అని గీతాశాస్త్ర మే? దీనిని వీరెట్లు (వ్రాసిరి? ఆనిచూచితిని.కాని-(శ్రీ హరిదాసు 
గారు. కర్మమీమాంస.గాక. కేవల కర్మ పరిణామమునుగూర్చి (వాసి, అక ర్తయైన 

యీశ్వరుడు సర్వాంతర్యామియై యేకముగనుం దెననియు, ' ఉపాధిగతమైన జీవకర్మ 
సిద్ధాంతమిది అని సిద్ధాంతీకరించి ప్రాచీనార్గ మత (ప్రచ్యుతి గలుగకుండ (వాసి పండిత ' 

పామరామోదకరముగ దీనిని రచించిరి, ఇందలి విషయములవగహంకోని స్వేతి 
వృత్త త మును సతృధనమున లోకము నడుచుకో గలదనియు, ఇట్టి సద్ద్రంథముల నను 

భవముతో శ్రీ) హరిదాసుగారు (వాసి. లోకమునకు మేలు “డేయవలయుననియు. 

అందులకు శీ కోట సుబ్బరాయగు ప గారిని భగవంతు డాయురారో గ్యములతో 

రకీంచుగాతయని నా యాథయము ___ 

పశంసాభిభాషణములు 

శో శీ కోట వంశాబ్దీజ సుబ్బరాయ 

గుపాఖ్య మిందుం బుధతో షకం త్విమం 

పాయాద్ధరేరుణకథా కథన (పవీణం 

హరిర్నృసింహో వరదో రమాధవ!ః, 

శో శ్రీ సుబ్బరారయ్యా . భవత్కృతో, యం 

(గంథో, హమ ద్రాక్ష. మమంద దృ షా 

నా స్త్యేకదోషో పివిచారితే, స్మి ( 

హ్యరీచ_స్త్వం (ప్రధితాగమాధ్వనా _ 
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ల్లో॥ పవమాది సుగమార్గ బోధకాన్ 

(గంధాన్విరజ్యాఖిల ధర్మరక్షకాలా 

శాస్ర స్యరేఖా మవిలంఘ్య సత్య్వథా 

(పకుర్వతే తేదిశతాత్ శుభం హరిః ॥ 

శా॥ శ్రీమతో్కోటవరాన్వయ (ప్రభవసుశ్రీ సుబ్బరాయాఖ్య ! మీ 

ధీ మాధుర్య గుణోపగుహ విలాసద్దే తూత్కరాదర్శితం 

బామూలా(గము కార్మికంబయిన సిదాంతో కి. మదగింథమున్ 
డు అని ౧ 

సామోదందియె నాయెడందకును వత్సా | వృద్ధి నొందీపయిజూ ॥ 

సీ॥ శ్రి సుబ్బరాయార్య | భాసుర వాగ్గాల 

యుక్రమౌ హరికథ భ కితోడ 

హరికథా(గేసర | వరశాస్ర్రమారాన 

కర్మసిద్ధాంతమూ (గ్రంథరచన 

రచనా[పవీణ నీరమణీయ భావంబు 

వినయపూరితమొచు వెలయుదుండు 

వినయళోభిత | గుప్త | వేయేల ? నీవాక్కు 

అమృతోపమానమై యలరుచుండు॥ 

తే గీN॥ అట్టి సీ రచన సరణి నఖిల పజకు 

సుగమమయియుండె గీతార్డ నిగమ ఫణితి 

విడక కర్మసిద్ధాంతము వెలికిపి జూ 

తాశలంటగ యశము దిగంతమం౦టి, 

లంకా సితారామశాస్త్రి 

ది 6-6-81 న | శ్రీరామభ క్ర : విద్వత్కవిశేఖర; 
నర్సరావుపేట oma 

నలకుంట; హెదరాబాదు. 
ag) ముల 

) 

పకక 
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(శ్రీ కోట సుబ్బరాయగు పృ ప భాగవతులకు 

నుభా న్స్ స్సు 
కథక జ్ఞాని శేష్టీ | 

మీరు రచనచేసిన, కర్మసిద్దాంతము చదివితిని, మీ భావములు కర్మ విశ్వాసము 

గలవా రందబు సమర్థింతురు. మీ రుపయోగించిన సామెతలు నుపమానములు 

మీకు(గల అసాధారణ లోకజ్జానమును వెల్ల డించుదున్న వి. శ్రీమద్రామాయణ మహా 

భారత మహాభాగవతములపై దైవముపై మీకు(గల భక్తి అపారమైనది. చెప్పం 
దలచుకొన్నయది చాల విస్పష్టముగ నిర్భయముగ చెప్పుచున్నారు, కర్మసిద్ధాంత 

మును గూర్చిన మీ వివరణ మనోహరముగ నున్నది. హేతువాదులు సహితము, 
మీ యీరచనను నంగీకరింతురు. ఇతరుల అభిప్రాయములను విమర్శించుబయందును 

సభ్యత మర్యాద మన్నన మెజయించినారు. కర్మసిద్ధాంత మున గార్చిన మీయీ 

రచనను నేను బలపజచుచున్నాను. మిమ్ము(గని తల్లి దండి వంగడము తెలు(గునేల 

మాన్య మైనది, 

ఆ॥ వె॥ సార్గకంబు సీదుజని, సహజజ్ఞాని 

వగుట; స్టరయశము నందుమెందు 

కోట సు ససిద్ధకులజన్య హరికథా 

గయదీ స ప్త! సుబ్బరాయగు స్ట ॥ 

మీవాడు. 

నరసరావుపేట కొప్పరపు 8 సతారామప్రసాదరాపుకవి 
ది 6.6.81 | శతావధాన 

కోలీ శ్రీశ 

శ్రీ కోట సుబ్బరాయగు ప్త ప భాగవతారుగారు (వ్రాసిన “కర్మసిద్దాంతం' అన్న 

గ్రంథం వెలువడటానికి పూర్వం చూచే ఆవకాశం వారు నాకు దయతో కలిగించి 
నందున స్టాలీ లిపులాకన్యాయంగ పరిశీలించాను. వీరు దీనికి కర్మసిద్ధాంతం అని “పేరు 

పెట్టినా స్వీయా సుభవంతో జోడించి “కర్మ ప్రభావము” మున్నగు శీర్షికలతో జిజ్ఞాసు 

వులు చదివి మననము చేయవలసిన అనేక విషయాలను రమణీయ రీతిలో 
చర్చించారు. వృధాకాలక్షేసం కొక సద్విషయ సరామర్శ చేయగోరిన వారందరు 
వరించి మననం చేయవలసిన (గంథం, 

“*అనంతసాహాత్రి”” | “కవికుల రత్నదీవి 

గుంటూరు నలూరిసాటి అనంతరావు 
ది 19.5.1 ( M A. 
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అభినందనము డాక్టర్: వి. వి. యల్. నరసింహారావు 
న న్ M.A.Ph.D. 

ఆంధప్రదేశ్ (ప్రభుత్వ (పాచ్యలిభిత (గంథాలయము 

పరిశోధనసంస్థ _ హైదరాబాద్ ది 81-6-81 

| డ్ఞైరక్షర్ : 

(. 
| 

శ్రీ కోట సుబ్బరాయగుపా భాగవతార్ గారిచే రచింపబడిన “కర్మ సిద్దాంతము’ 
అను నీ గ్రంథము విషయమునుబట్టి ఉ త్రమ(శేణికి చెందినది.. ఇట్టి విషయములపై 
బుద్ధి ప్రసరించుటయే ఒక విశేషము. 

గు _ప్పగారు సంగీత సాహిత్యములందు కృత్యశములు; జిత[శములు; 

వ్యాసంగముచే హరికథకులు. కమనీయమైన కంఠనాదమును, రమణీయమైన భి 
భావమును కలిపి హరికథాగానముగ రూపొందించుకొనిన ఈ భాగవతారుగారి కృషి 
అభినందనీ యము. ) 

హరికథలు చెప్పుటవేరు, ఆయా కథాంశములను మనన మొనర్చుకొని 
అంతళ్ళుద్ధితో ఆచరణసాధ్య మొనర్చుకొనుట వేరు. అట్లు ఆచరణసాధ్యమొనర్చు 
కొనుటయందే కర్మసిద్దాంతముయొక్క పారమ్యము సిద్ధించును, 

కర్మ సిద్ధాంత మనునది నేడు (కొత్తగా ఉదయించిన త త్య విషయముకాదు, 
చిరకాలము భారతీయ తాత్వికులు పరిశీలించి నిగ్గు తెల్చికొన్న అంశ మే. ఎందతెంత 
వాచా వేదాంత మొలుకొబోసినను అచ్చమైన కర్మశూరులు లోకమున (వేళ్ళమీద 
లెక్కి.౦పదగినవారే ! 

గీతయందు కర్మయోగమునుగూర్చి ఒక అధ్యాయమును, కర్మ సన్నా్యాసమును 
గూర్చి వేరొక అధ్యాయమును గలవు. జీనికి కర్మము ముఖ్యమా ? కర్మపన్యాసము 

ముఖ్యమా 2? ఈ ముడి వీడకయే నరుడు నారాయణుని (గుచ్చి గుచ్చి (ప్రశ్నింపవలసి 

వచ్చెను. ఆత్మనాొక్షెత్ళార విషయములో నిష్కామకర్మములకం పె జ్ఞాననిషయే 
(శేష్టతరము. "అది సమ్మతమయ్యెనేని తత్సిద్ధికి జ్ఞానయోగ మవలంబింపవలసి 
యున్నది. కాని నారాయణు డట్లుపదేశింపక భయంకరమగు కర్మయోగమునందే 
నవని ని.చోగించెను, నరుని బుద్ది గిజగిజలాడి.__ 

'“తత్కిం కర్మాణి ఘోరేమాం నియోజయసి కేశవ 2. (8-1) 

అని (ప్రశ్నించెను. అనగా కర్మనిష్ట, క్రాననిష్ల, అను నీ రెండింటిలో ఏది అనుసర 
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ణీయ మను (ప్రశ్న ఉదయించినది, ఈ (ప్రశ్నకును భగవానుడు సమాధానము 

చెప్పకపోలేదు. “చి త్రజద్ధిలేని కర్మయోగులకు కర్మ యోగమునందును, ఆత్మ 
సాక్షొత్కారము చేసెడి - సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగమునందును అధికారములు కలవు” 
ఆని చెప్పుటచే పరస్సర విరోధము పరిహృ తె మైనవి, వీనినే భగవానుని మాటలలో 

చెప్పవలెనన్నచో__ 

“*జ్ఞానయోగేన ని సాంభ్యానాం 

కర్మయోగేన యోగినామ్” .... (8-8) అగును. 

గీతయందు కర్మయోగము మూడవ అధ్యాయము. కర్మసన్యాసము అయిదవ 

అధ్యాయము. ఈ అయిదవ అధ్యాయ (పారంభమునందును, నరునకొక సం(ప్రశ్నము 

పొడమినది. *“కృష్ణా! నీవొకప్పుడు జ్ఞానయోగమును (ప్రశంసించి కర్మలను 

పరిత్యజింపుమనియు, మరొకప్పుడు జ్ఞానాంగమైన కర్మమును (పశంసించి దానీ 

నాచరింపుమనియు చెప్పుచున్నావు. ఇది 'సరన్సర విరుద్దముకాదా ఇ ' 

దీనికి కృషు డిట్లు సమాధానము చెప్పెను. “అరునా, జానయోగ, కర్మ 
గా జి క చ 

యోగములు రెండును త త్త్వసాక్షొతార జనకములై మోక్షహెతువులైనను జ్ఞాన 
యోగముకంటె కర్మయోగము (శేస్టతరము,. 

“ సన్యాసకర్మయోగశ్చ 1 ని్నిశ్నేయస కరావుభౌ 
తయోస్తు కర్మసన్యాసా | త్కర్మయోగో విశిష్యతే”... (59) 

కర్మయోగముయొక్క (శేష్టత్వమును భగవానుడింత స్పష్టముగా ఉగ్గడించుట 

చేతనే కాబోలు (శ్రీ కోట సుబ్బరాయగు ప గారు స్వీయానుభవములను పురస్క. 

రించుకొని *కర్మసిదాంతమను పేరుతో నీ బృహద్గ్ద౦ంథమును రచన యొనర్చెను, 

గీతయందువలెనే ఈ (గంథమునందును పదునెనిమిది అధ్యాయములు కలవు. “కర్మ 

(ప్రభావము మొదలుగా “శ్రీ భక్తృకవిరాజతయము' వరకుగల పదునెనిమిది అధ్యా 

యములును ధర జిజ్ఞాసరూసమైన అనేక విషయములను కొట్టి కోలాహల మొనక్చు 

చున్నవి, ధరచ్యుతి దుఃఖమూలమనియు, గుణవంతుడు సమాజాదర్శమూ ర్తి 

యనియు, ధరాత్తుడే దైవకృపాపా(తుడనియు, రచయిత షుంటాఘోషముగ 
వాదించెను. ధర్మశకి యొక్క స్వరూసము ఇదమిడ్షమని ఇప్పుటి, వ్యక్తి కళకి కీ 

కొండొకయెడ అందని వి షయమే. ప్రశాంతనిలయము నన్వేషించుచు, జీవయాత్ర 

సాగించుచు మానవుని మనస్సు మాయావృతమై మాధవ కృపవలననే మాయావర 
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అమునుండి బహిర్గతము కావలసియున్న ది. క్షేత్రము. కేత్రజ్ఞుడు = బీజము, అనునవి 
విడదీయరాని సంబంధముగల అంశములు, క్షేతజ్ఞుడై వీజావా పన మొనరించిన వా 
డొక్కడే ఫలిమాళింప నర్హుడు. ఈక రహన్యము గు ర్తి ంచియే శ్రీ గుప్త గారు 

'క్షేత్రమెరిగి వి త్రనము' అను నొక (పత్యేక ప్రకరణము రచించిరి, అపా శ్రదానము 
వలన కలిగెడి కప్షనష్టమునుకూడ విస్పష్టము గావించిరి, 

“ దేవుడున్నాడా ? లేడా ?” అనునది ఈనాటి (పళ్నకా దు, చెట్టుముంధా - 
విత్తుముందా ? అను (ప్రశ్న పుట్టిననాటిది. అది తేళినచో నిడి తేలును. అంతః 
కరణమును నమ్ముకొని ఆత్మ సాక్షాత్కార మొనర్చుకొనిన ము క్రసంగులు భగవ 

త్సాకెత్మా-ర మహానుభూతి సౌఖ్యమును సహ(సముఖముల కీ ర్రించి శతసహ(స 
(గ్రంథములలో వక్కాణించియున్నారు. వానిని చదివిన వాసనావిశేషమునకు 
ఆత్మానుభవ పరిపాకఘును తోడుచేసికొని (శ్రీ గు _ప్పగారు అభిండాదై కత (బహజ్జాన 
పం(పా'ప్తి కి శాయశ కులచేసిన కృషి ఈ|గంథమున సాకొత్క-_రించుచున్న ది. ప్రీ, 

ధన, కీర్, కామ, దాహములు నరు నశకు నొనరించుచున్న వి. అట్టి అశక్వుల 
సంఖ్యయే లోకములో అధికము, జ్లానో వదేష్టలయందును సలువురిట్టివారు కలరు. 
ఆందువలననే కాబోలు గుప్ప గారు “అందరిమాటలు వాస్తవములేనా ? అని ఈజె 
పోటువంటి ఒక ప్రశ్నవై చిరి, తీర్ణయాత్రలుచేసినను తిరుణాళ్ళు దర్శించినను 
స్వస్వరూపజ్ఞానఘు అంత సులభమైనది కాదు. సంసారి నన్యాసియగుట ఎంత 
కష్టమో, అజ్ఞాని సుజ్జానియగుట ఆంత షము, అయినను రాజయోగులై, ముక్త 
సంగులై న మహానుభావులు పలువురునా ఎరు. వారితో బమ్మెర పోతరాజు, భక 
రామదాసు, త్యాగరాజు అగ్రగణ్యులు, ఈ గంథమందలి చివరి [పకరణములో ఈ 
మువ్వురిని గూర్చియే రచయిత వివరించెను. 

“రచయిత ఆత్మజ్ఞానము గలఅవాడనుటకు (గంథాంతమందలి ఈ వాక్యములే 
నిదర్శనములు, “పనికిమాలిన ఈ పాడుదేహములో ఎందరో శ(తువులు మకాము 
చేసినారు. ఆరుగు రాడించెడివారు. మువ్వురు ముంచెడివారు. ఏడుగు రేడ్చించెడి 
వాచు. ఎనిమిదిమంది వెతలుబెప్టెడివారు. పదుగురు ప్రక్కకీడ్చెడివారు. ఐదుగురు 
కావలివారు. ఇర్వురు వచ్చిపోయెడివారు. ఒకడు బిక్కుబిక్కుమనువాడు, *” అన్య 
దుర్ణ్శభములుగా అలంకరింపబడిన ఈ వాక్యములు రచయిత రచనాపాటవమును 
స్పష్టముచేయుచున్నవి. ఆరిషడ్వ రమును, గుణతయమను, నప వ్యసనములును, 

అష్ట కష్టములును, దశదిశలును, పంచభూతములును, జనన మరణములును _ ఈ 
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ఇన్నింట విక్కుబిక్కుమను పికే క చిదంశము ఆత్మఒక్కటియే (ప్రధానమైనది. 

కర్మయోగ మవలంబించినను, కర్మ సన్యాస మవలంవించినను, ఈ ఒక్కటిని తెలిసి 

కొనుటకే ఎన్నెన్నో జీవితకాలములు చాలకయున్నవి. శ్రీ కోట సుబ్బరాయగు స 

గారు ఇంత పెద్ద (గ్రంథమును (వ్రాసినదియు నీ యొక్క-టెని తెలిసికొనుట కే! ఇంతటి 

బృహ(త్సయత్న మొనర్చి కృతకృత్యులైన (శ్రీ గు పగారిని హృదయపూర్వకముగ 

నభినందించుచున్నాను. 

హైదరాబాద్ 

ది 81-5-81 | ' వాసిలి వెంకటల్లకి నరసింహారావు 

ర్రీం 

శ్రీ లక్మీనరసింహాయనమః. 

శ్రీ గుపాగారు నాకు ఆకత్మబంధథువులు, వారితో నాకు తొలిపరిచయం 
గోదావరీ పుష్కరాలలో (శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంవారు ఏర్పాటుచేసిన 

**హిందూ ధర్మరక్షణ నంస్టో ధార్మిక వేదికమీద పలుకరించుకొన్నది స్వల్పకాలం, 

అయినా స్నేహబంధం ఎన్నిజన్మలకైన సరిపోయేదే, ఆనాడే వారు నాకు “ఏడి 

సత్యము” రెండవ భాగము భక్తితో, ఆత్మీయతతో సమర్పించారు. అది చదివాక 
మాబంధం మరింత దృఢతర మైనది, ఆది మరపురానిది, మరువలేనిది. పారి 

పూర్వరచిత ' (గ్రంథాలన్ని నాకందించారు. ఇప్పటికి ఆఖరుసారిగా అందించిన (గంథం 

ఈః కర్మసిద్ధాంతం” అన్నిటిని చదివాను. అంతో యింకో ఆకళింపుచేసికొన్నా ను, 

“అతిశయోక్తి నాకు ఆసలు సహించదు 

ఉన్నమాట చెప్పుచున్న వాడ” 

(శీ గుపాగారిలో గువ్తంగావున్న కవికావై భవాన్ని మాట లెవరో 
చెప్పగా *“ఆహా !” అనడంకాదు; స్వయంగా పఠనంలోకి దిగి తీసికొనుటకైన 

సావకాశంలేక ఉక్కిరిబిక్కి ర **అబ్బా["* ఆని తీరవలసిందే, ఎవరైన; ఎప్పు డెన! 

ఎక్కడైనా, 

పి “పి 
యె ద 

ఊపిరి 
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కుమరి గురునాథుని (వాతగానిగా చేసికొని తిక్కనమనీషి ఆగకుండ 

కవిత్వం చెప్పలేకపోయాడన్న కథ సత్యమో ? కాదో ? కాని! శీ గుపాగారి కలం 

కాగితాన్ని తాకితే ఏపేజీకో, రెండు పేజీలకో బలవంతంగా ఆపాలికాసి అలసట 

చెంది ఆగడమనేడి ఉండనే ఉండదని చెపితే అదిమా[త్రం సత్యం, 

అది హిామవదుత్తుంగ శిఖరాలనుండి జాలువారే గంగా[నవంతి మాష మే 

కాదు. అందరచింబి శిరస్పరరయురీపటల ముహు ర్థుహుర్లుట దభంగతరంగ మృదంగ 

సీస్వనస్సంట నటనానుకూల పరిపుల్లకలాపకలాపజాలము"*ను గుర్తుకు తెస్తుంది, 

అసలు వారు ఏవ్యాసానిక్షైన ““శీ రిక! ఎన్నుకోనడంలోనే ఒక (ప్రత్యేకత 

ఉంది, ఇక సరియైన శీర్షిక వారి శీర్ణంలో స్ఫురించిందో కలం కదం(తొక్కిందన్న 

మాచే. కర్మసిద్ధాంతంలోని (ప్రతి వ్యాసానికి ఒక ప్రత్యేకస్థానముంది. ఆడి మనిషిని, 

మనీషనికూడ అలరించే ఒక మణిహారం. అందులో మధ్యమణీ (లాకెట్ యే 

“* దేవుడున్నాడా 7 లేడా ?' అనే వ్యాసం. 

“ దేవుడనే వొడున్నాడా యని 

మనిషికి కలిగను సందేహం 

మనుమలనే వారున్నారాయని 

దేవునకొచ్చెను అనుమానం” 

అన్న యాదొర్వాగ్యకాలములో కావాలనుకొన్న వారికీ కళ్ళు తేరిపించడానికీ సాక్షొత్తు 

ఆ లక్మీనరసిం హస్వామియే యో నరసింహో పాసక గుపాలో (ప్రవేశించి యింత 

ఖండితంగా [వాయించీ ఉండాలని నా సంపూర్ణ విశ్వాసం, "అది (పత్యేకించి చదువ 

వలసిన [పముఖ వ్యాసం. 

విచత్ర మేమంటే _ ““నదీనాం సాగరోగతీః” అన్నట్లు ఏ శీర్షికితోకూడిన 
ప్యోసం చదివినా నివరికి ఏది సత్యం ? అని ళ్నిసూనే సత్యంలో 'సమాశ్వానం 

చెందిస్తుంది. 

“త్ర స్మెనమఃక ర్మణే** = అన్ వింతటీవారిశై నా క రసిద్ధాంతంతో సంబంధ 

ముండి తీరవలసినదే. కర్శ దేవతకు సమస్కలఠించవలసినదే సమ స్తవేదళాస్రములు 
తెలిపే సారమిది; సౌగరమడి, 
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అడుగడుగున కంర (ప్రాభవాన్ని నిరూపిస్తు క్రైలధారవలె (శ్రీగుప్తాజీ రచన 

సాగించారు. సత్యాన్ని ఇంత విపులంగా, నిస్సంకోచంగా, నిర్పచంగా (ప్రజల 

ముందు పెట్టగల ధీశ క్తి, వాక్పటిమ ఆ నారసింహు డీయవలసినదేకాని నరుడు 

తనంత సాదించేధికాదు 

ఏ జ నాంతర సుకృతమో అట్టి చెవబలం (శ్రీ గుషాగారిలో ప్రవేశించి 
డే అట 4 దీ 

యింతవరకు చేయించిన ధా ర్తి కరచనా సేవ, పరంపరగా చిరకాలం చేయించాలని 

కోరుతూ, ఇంతకన్న విస్తారంగా చెప్పిన ఏమాటలైన వారి రచనముందు పొల్తే 

అపుతుందేమోనని భావిస్తు (శ్రీ చీక్షీనరసింహస్వామి తన భ కుడైన గుష్తాచే ఇతోధి 
కముగా థా ర్మిక్యగ్రంథరచన చేయిసాడని ఆశిస్తూ ఆ ప్రమి్యతుడుగా అభినందిసూ, 

1శేయూభిలాషిగా ఆశీర్వదిస్తూ 

జగం పేట 
(a) 

"పెద్దాపురం తా॥ | నూజళ్ళు లక్షీ ్మ నరసింహం 
తూ॥ గో॥ ణిలొ 6 యో, ఆదరా కా అల ఉట nt ఠా భాజా(పజణ * సంస్కృతీ పచారకా 

ది 2-8-8 1 

ష్టం 

శ్రీ మట్టపల్లి లన్నీనృసింహస్వామివారి 
గ 

ది వ్యా శ ర్వాదమ్ 

సద్దురువులు, శ్రీ శేశవతీర్భస్వామి వారి దివ్య చరణసాన్ని ధ్యము 
శ్రీ సుబ్బరాయగు ప్త ఛాగవత్త కవిగారిని, నన్ను కలపి మాహృదయ 
ముల నోక్క-టిచేసినది. “వ గూటిపకు లాగూటికి చేరు” నన్నది 

సత్యము గడా! విరు (ప్రౌఢ వేదాంతులు, నేను చాలవేదాంతిని, 

ఏరు గృహస్థులు. నేను |బహ్మణారిని, గ్రీ శేశవతీర్ణ మహాయతీశ్వరుల 
వద్ద మేమిద్దరము (ప్రచ్చన్న సన్యాసుల మైతిమి- ఇది మా విషయం, 
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(శ్రీ గుప్తాజ్ కర్ళసిద్ధాంత గ్రంథము చే డీ అధునిక సమాజమున 
కెంతయో అవసరమూ కర లుచేయక అలసులై నవారికి, దుస్ట్రకర్శ 
లోనర్పుచు భయభాక్రులూలేక సంచరించువారికి ఈగంథము తగిన గుణ 
పాఠిమును నేర్పును. “కీ ర్రనకంఠీరవ?” (క్ కోట సుబ్బరాయగు ప గారి 
అనువంశిక గురూ త్రములు [శీ రౌరాగానందనర సింహస్వ్యామి అన్నుగహ 
[పవాహము-ీ శేశనతీర్ణ యతీందుల చరణచేవాను గహ [పవాహము: 

జగ ద్దురువు శ రామతీర్థ సామి వేదాంతపఠన పవితాను[గవా 

[పణాహములో మరాడున్ను కలసి (తి వేణీసంగమమైం “కర్ణి దాంత” 

(గ్రంథరూపములో అలరారుచున్న వి. ఈ కర్ణుసిద్ధాంత తి వేణీసంగమ 
నుందు వీజీవిమనప్సు మున్మ-లు'వేయునో - ఆతడు పవ్మితాచరణశీలిమై 
పరమా త్నాను గ్రహమును బుడయగల్లును. ఇవ్ చం[దవుండలమునుండి 
కౌతుజ్షిలు గోనివచ్చిన రాళ్లుకావు. శ్రీ గుప్తాగారు స్వాత్ మండల 
యాత్రచేసి నొనివచ్చి మునకందించిన రత్నాలు ! అందరూ ధరించి 
ఆనందిరచండి, 

పిడుగురాళ్ళ | దిటకని వేంకట రామానుజాచార వాలు 
గుంటూరుజిల్లా ట 

M. A. 
ది 15 1-0-8 | భాషాప్రవీణ (గోల్లుమెడలిస్టు) 

సిద్దాంతాల వూదోట _ కోట 

కే? గీ! పరచు పావనమైన ఈ భరతభూవిం 
ధర్శసూ[ తాల, భాసిల్లు ధర్మభూమి 

కలుపితం'జెౌ చలంగు ఈ కలియుగమున 
దీనవదనముతో నిల్వే దిక్కులేక, 
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తే1 గీ] కత్సితము, “కీడు, మోసము, మత్సేరమ్ము 
ఇ చ్చవచ్చిన రీతిన వెచ్చువెరిగ 

ఇద్ధరి| తిని “ఈనాడు: ఉద్ధరించి. 

చేద ధర్భపతాక స్థాకింవవలయు. 

ఆ॥ "వె! సత్య శేతనమ్ము సంస్థాపన ముచేయ 

ల “శక 5 నుద్ధరించు .“కర్యసిద్ధాంతము”ను (వాసి 

మాన్యుడయ్యె “కోటి. ధన్వజీవి: ' 

ఆ! వె! కోటసుబ్బ రాయ! కోట్లాది (గ్రంథాలు 

శెండువత్సరములు నిండుగాను: య 

శోధనములు చేసీ సుకవీశు.. మెప్పుల 

పొందినావు!_గ్రు ప్త! పూజనీయ! 

తే॥ గీ కోటి జయములు' శుభ ములు: కూడుగాక! 

ఆయు కాఠోగ్యమపులు మోకు 'తమకుగాక |! 
వెలయువిఖ్యాలి 'మోాకు (పాని కి ంచుగాక! 

గుప్త! కోటు సూబ్బారాయ]! గుణసము! ద {| 

పిడుగు రాళ్ళ డఊ వొవి అర్ ఇదేం (పనాద్ 

15-6-81 ఎ శాధశ్రీ 



శ్రీమాన్ పద్భావతీనాధ; 

స్యామా శేవగరీశ్యరః 

(శ్రీ వేంక కేశ్వర? పాయాత్ 

సుబ్బరాయ సుధిముణిమ్ || 

ణెరాగానంద నృసింహేం|డ | 

(పేమ వాత్సల్య భాజనః 

“క థాభారతి” విఖ్యాతః 

సుబ్బ రా యో విరాజతే |! 

. 
॥ 

యస్వ కంఠః కతోత గాంఠక. 

'కాంశ్య దుందుభి సన్ని భ8 : 

యస్య భాపా రసోన్నేషా 

కృష్ట వేణివ థాొవతి..- 

- “"జోయం' వైశ్యకులాంభోధి 

చందమా. గాయకా గణీ? . 

భకక శక? కళొసకః 

సుబ్బరాయః సుధిముణిః |] 

సుబ్బరాయ కృతినే సయం 

'కర్నసిదాంత రూపిణీ. ' అక బలం, ' 

ఆచం ద తారకం జీయావ్ 

! భూయాత్ కల్యాణ కారిణీ |} 

స౮ంటూారు 

కొ తృపట్టాభిపురం 

19-6-౪1 

ఇత్యాశీః 

జంధ్యాల నాపయ్యశా స్త 

“కరుణశ్రీ” $ 



ఆ ముఖము 

_ చిన్నత నమందె రకి, నశేషభ కి 

 నున్నతుండగు నరసింహయోగి వరుని 

జేరి శిమ్యండవై. భవజ్జీవితమును 

నిర్మలమ్ముగ నడిషింప నేర్చినావు. 

ఎన్నియో యోగసిద్దుల మిన్న యౌచు, 
శిస్యకోటిని, భ కుల జేర్చి మహిత 

పుణ్య సధము చూపించె[ నా గణ్యయోగి. 

చరిత రచియించితివి' సుుపశ స ముగను, 

పరమ (ప్రజ్ఞను విష్ణుసత్కథలు చెప్పంజాలి నిన్ బోలు వా 

రరు దీనాడు; అపారభ కి మెయి (ప్రహ్లాదుండ వీవౌచు నా 

నరసింహ(ప్రభు చూచి కొల్చునెడ ధన్యత్వంబు సీకబ్బె నం 

చరలే కాడెద రెల్ల (శోతలును; గుపా! ముక్తి నీ కబ్బెడిన్. 

తమి నే నిచ్చిన 'నారసింహి' ఘన మంథత్రంబున్ మహా(శద్దతో 

విమలోపాసన సేయు దెల్లెడల; సీ విజ్ఞాన మివ్వేశ ను 

త్తమ రీతీన్ వెలుగొందుచున్నయది గుపా! సత్య ధర్మ (క్రియా 

కమనీయుండవు; దివ్యసౌఖ్య శుభరక్షల్ “నీకు చేకూరుతన్. 

ఎంతో జ్ఞానము పంచి పెట్టితివి; పీక్షింపంగ నీ కర్మని 

ద్ధాంతమ్ము”' న్ మది నిన్ను మెచ్చెదరు పెద్దల్ ; జ్ఞాన మా పూర్ణ జ 

న్మాంకరి ర్భిత మిస డబ్బినది; .నీ మర్యాదలో క్రొతలున్ 

వింతల్ తోచెడు; నీ బృహ్యద్రచనచే విఖ్యాతి నిత్యమ్మగున్. 

గుంటూరు “*'కుమారధూర్హటి” “'సాహిత్యనిధి” 

ది. 18-681 వావిలాల సోమయాజులు 



నాగ 

“వి ద్యాలండార్ ౫” డొర్ ర్. బొడ్డుపల్లి స్రరుపో త్తంగాదు? 

వం. ఏ. పి హచ్. డిం 

రీడర్ : తెను[గుశాఖ, నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం, నాగాద్దుననగర్ 

ఆ ప్రమితులు, భగవదారి ర్రిహృదయులు, శ్రీమన్నారసింహ కరావలంబనులు 

గుకుక్కపా వె పా (తులు, ఆయిన శ్రీ కోట సుబ్బరాయగుప్తా మహా శయులు సహజ 

పండితులు, నిరంతర సొధుసేనా సంసక్త హృదయులు - 

అట్లీవారు “కర్మసిర్థాంతము' (గంథమును పదునేెన్మి దధ్యాయములుగా. విరచించ 

జొడ్డాసాలో కమునకు గొప్ప ఆలోకమును సమకూర్చి మహోపకాఠ మొనర్చిరి. 

ఆర్ష తత్వము పరమదురనగాహమా, దాని కెన్ని. వ్యాఖ్యానములైై నను కావలి 

వన్ని వచ్చినను ఇంక కొన్నిరానవలయునను ఆకాంక్ష పాఠకునిలో మిగిలొ 

= పూర్వకాలమున (గ్రంథములు. గిర్వాణవాణీలో ' వెలసినవి. ఈనాటి వారా 

శ్రీ సు సుబ్బరాయగు ప గంగా(ప్రవాహా సదళమగు . శైలిలో వచన 

రచన గావించి దై నండిన జీవితములో గుప్తముగానున్న కర్మ సిద్ధాంతరహన్యములను 

వ్యక మొనర్చి త త్త్వార్తుల కుపశ మనమును చేకూర్చిరి, కర్మ సిద్ధాంత మునకు పెట్టని 
ర్చి 

కోటవంటి దీ (గంథము.- 

“బుద్ది! కర్మానుసారిణీ' అని ఆర్ష గోకి వెంత జ్ఞానిమైన వ గ, ఎంతటి యోగి 

డపునన్కు ఎంతటి సరిమపహ ా ంసయనను,. క్షర్మబద్దుడు కొకతప్సదు?. నిరంతర సత్క- రాత్రి 

చవజముచేతనే కర్మవిముక్తు కుడు కొవలయును* జీవునకేవంవిధ రహసో్యోపదేశ ముల 

నొనర్చు ఈ (ప్రకరణ (గ్రంథమును అవశ్యము పఠించి అసత్యమునుండి సత్యమునకు, 

తమస్సునుండి జ్యోతికి మృత్యువునుండి అమృతత్వము నధిగమింపగలరని ఆళిం 
తు:ఏ, ట్ నహజ వ్యాఖ్యా సంశోభిత్యగ్రంథములనేకము వెలార్చి శ్రీ గుపగారు 

ధన్య ంగుడిద గోర్, 
క 

"నుంబూపడ. "”” ”' గ ప 

ది. 18.8.5! nn aN అల్లి శా “. 7 బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం 



కరగ్తసిద్ధాంత సమిక్ష 

“దర్శనాచా ర్య €6 కళాప్రపూర్ణ” 

డాక్టర్ శ్రీ కొండూరు 

ఐరరాఘవాచార్యులువారు 

ఈ (గంథము కర్కసిన్గాంతము, 

దీని రచయిత శ్రీ కోట సుబ్బరాయ 

గుప్త (భాగవరార్) గారు. కర్మ 
సిద్ధాంతము వేదా _నదృష్టితో చూచి 

నప్పుడు హీతువాదమునకు మిక్కిలి 

సమీపమైనదే. ఏ (పాణిగాని ఒక్క 

క్షణమైనను కర్మచేయక ఊరకుండ 

వీలులేదని భగవదీక _వక్కాణించు n జక 
చున్నది. 

నహిక బక్ క్షణ మపి జాతు తిష్ట త్యకర్మకృత్,. 

' కార్యతే హ్యావ కః కర్మ ' సర్వః ప్రకృతిజై రుణైః 1 (గీత 8.5) 

నిజమే ; కర్మ-జ్ఞానేంద్రియములతో . గూడుకొన్న దేహవిశిహ్లుడెన ప్రాణి, యే 

కర్మనేని చేయకుండుటకు వీలులేదు. (పతి (పాణికిని ఆకలి దప్పులు . సహజములు. 

అవి తీర్చుకొనుటకే నను కర్మ చేయకతప్పదు. ఆహార నిదాభయములు, సర్వ 
(పాణి సాధాంణ ధర్మములే కదా॥ మనుష్ములగువారికి మనస్సు, బుద్ధి, ఆలోచనాళ క్తి 

అనునవి అధికముగా నున్నవి, కావున వారు నిరింతరము ౬ హు విధ కర్మరతులు 

గాక తప్పదు, అయిన 'మానవుడుచేయు. నీ కర్మలకేదై న ఫలమున్నదా?ః లేదా? 

'హేతువాదమునుబట్టి చూచిన- కర్మలకు ఫలములేకుండుట అంగీకారయోగ్యముకాదు. 
నంవత్సరమంతయు కష్టపడి చదివిన విద్యార్థి. పరీక్షలో తప్పుట యొవ్వరికై నను ఇష్ష 

మగునా? నెలరోజులు పనిచేసినయు ద్యోగి మాసాంత మున జీతమును పొందలేకుండు 
టకు ఎవ్యరేని అంగీకరింతురా! పొయ్యిని రగులచేసి బియ్యముకడిగి నీటితో నింపి 
పాత్రను పొయ్యిమీద పెట్టి వండగా ఆ బియ్యము ఉడుకకుండ వియ్యముగా నే 
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ఉండునా? నేలలో నాటిన విత్త నములు మొలవకుండుట ఎవ్వరికేని సమ తమగునా' 
కానన చేసిన కర్మము ఫలమొసంగుట అనునది (ప్రకృతిసిద్దధర్మ మే! క ర్రయగువాడు 

వలదన్నను ఆతడు చేసిన కర్మము దానికి తగిన ఫలము నాతనికీయక ఊరకుండదు, 
ఆయా కర్త వారు వారు చేసికొన్న కర్మముల ఫలములను వారనుభవింసకయు 

తీరదు. ' 

ఈ కర్మలనునవి మంచివికొన్ని, చెడ్డవికొన్ని ఆఅందజెజుంగుదురు, “చెడ్డ 

కర్మకు చెడుఫలము, మంచికర్మకు మంచిఫలము కలుగుననుటకూడ ప్రకృతి సిద్ద 

ధర్మ మే. వేము నాటినవానికి వేపపండ్లే లభించునుగాని, మామిడిపండ్లు రావు. అశ్లే 

మామిడి నాటినవానికి వేపపండునురావు. కనుక, ఏయే మానవు లెట్టి యెట్టి కార్య 

ములు నొన ర్తురో అట్టి కఠ్మలకు తగిన ఫలములను వారు పొందక తీరదు. 

మానవులొనర్చు కర్మములలో సద్యఃఫలములనొ సంగునని కొన్నియు, ద్ద 

కాలమునకు ఫలించునవి కొన్నియు, ఈ కర్మములను వీజములతో పోల్చుకొన 
వచ్చును. బీర, వంగ, పొట్ల -మొదలగు విత్తనములు నాటిన పిమ్మట కొన్ని 

రోజులకు మాతమే ఫలించును. కొబ్బరి మొదలగు విత్తనములు చాల కాలమునకు 

గాని ఫలిఎపవు, ఒకొక్క కర్మఫలితమునకు వచ్చుటకు కొన్ని జన్మముల కాలము 

కూడ పటవచ్చును. కనుకనే తాను చేసిన కర్మముల ఫలితముల ననుభవించుటకు 
జీవులు ఎన్నిజన్మముల నైనను ఎ త్రవలసివచ్చుచున్నది. ఈ కర్మమనునది జీవుని 
చావదలంచినను చావనీయిదు. 

ఒకడు ఈనాడు నలుగురువ్య క కలను దారుణముగ కత్తితో పొడిచి చంపి 
నాడనుకొందము. తన్ను బంధించి శిక్షింతురను భీతితో వెంటనే. ఆత్మ హత్యకూడ 

చేసికొ న్నాడు అంతటితో వాడుచేసిన నరహత్యలఫలము అనుభవించక తప్పునా? 
అజ్ఞానులు తన్సుననుకొనవచ్చును గాని,కర్మ సిద్ధాంతము మాత్రమట్లొప్పుకొనదు. ఎన్ని 
జన్మల. నను వెంటాడి అది తన ఫలితము నాతనీకి సం[క్రమింపచేసియే తీరును, 

అట్లు చేయకున్న చో హితువాదమునకు ఆగ్రహము కలుగును, కారణ మెప్పటి కై నను 
కార్యరూవముగా సరిణమింపక తప్పదు. అట్లు జరుగకున్నచో ; (పకృతి తన ధర్మ 

మును వీడినదగుచున్నది. ధర్మాధర్మములను "పాలించు భగవంతుడను వాడొకడున్నచో 
ఆతు తన రాజ్యమున, ధర్మభంగమునకు . తావిచ్చినవాడు కాగలడు, కనుక ఏ 

విధముగా చూచినను చేసిన కర్మల ఫలమును జీవులనుభవింపక తప్పదు. 
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కర్మమన్న దెపుడు ఘనళ క్రి యుక్త మై 

ఉచితఫలమొసంగు చుంట నిజము; 

.ఇట్టి శ క్రినే అదృష్ట మంచాడిరి 

. విశ్వహిత చరిత్ర! వినర। మిత్ర! =, మిత సాహసి 

ఈ కర్మనుగూర్చిన విజ్ఞానము మిక్కిలి కష్టమైనది. అందయిను కర్మగతిని 
గూర్చి తెలియజాలరు. కనుకనే గీతలో భగవానుడు '*కర్మణో, హ్యపి బోద్దవ్యం 
బోద్దవ ౦ చ వికర్మణః, అకర్మణకశ్చ, - బోడవ్యం గహనా కర్మణోగతిః” ఫీ ధారీ 
(గీత 4.17) కర, వికర్శ, అక ర లయొక్క. మార్గములు తెలియదగినవనియు, 

ఎట్ల యినను కర్ర రృ గతమాత్రము అతీగహనేమనియు పలికి, క ర్మసిర్ధాంతముయొక్క_ 

దురవగాహతను స్పష్టీకరించినాడు. 

మానవులను నానాజ_న్లములె త్రీంచుటకును, సుఖ దుఃఖములను గడుప్పటకును 
బంధమును, మోక్షమును, చేకూర్చుటకును అన్నిటికిని వారువారు చేసికొన్న 

కగృములే కారణములనునవి ,ప్రకృతినియమము, పరమేశ్వరానుశాసనము, ప్రాణి 

సాధారణములై. న ఆహార నిదా భయాది క ర్మముల నటుంచి, విజ్ఞానముగల మాన. 

వులకు, జన్మసిద్దములై న క ర ములనుగూర్చి  విచారించినచో, అవి నిత్య,నైమిత్తి క, 

కామ్య, నిషిద్ధము = లని నాలు విధములుగా నుండును. ఇందు సంధ్యావందనాదులు? 

దేహధారణావసరములగు నితరములు నిత్యములు. వీనినెల్లరు ఆచరింపకతప్పదు" 

ధర్షభంగము = ధరా రాతి క్రమణము జరిగినప్పుడు _ తచ్చాంతికోసమై (సాయళ్ళ్చి తాది' 

రూపముగా చేయక ర ర ములు నై మిత్తికములు। పీటిచే కొంతవటకు ధ రాతి క్రమణ 

రూపదోషము శాంతిచును. తరువాత చెప్పదగినవి కామ్యక ర్య ములు. స్వర్గాదులై న 

లోకములను "కోరువారు జ్యోతిష్టోమాది యజ్ఞ ముల నొనర్చి, మరణానంతరము దివ్య 
దేహములను దాల్చి స్వర్గమున దేవభోగముల ననుభవింతురు, ఇన్లే సంతానకాంక్ష 
గలవారు పుత్రకామేప్పిచేసి తతృలితమునందుదురు. ఇట్లు ఆ యా కోరికలుగల 

వారికి ఆ యా పుణ్యక రలు వేదములందు చెప్పబడినవి. ఇక నాల్లవరకము- 

విషిద్దక ర ములు, మధ్యపానము. మాంసభక్షణము. పరస్త్రీ సంగమము, 'సరహింసి 

అనత్యము- మొదలగునవి, ఆనాచరణీయములై న కర్మలు, ఈ నిషిద్ధ కర్మము 
లాచరించినచో మానవుడు పతితుడై శునక, సూకర, (క్రిమి కీటకాది సీచజ నముల 

కేగి దుఃఖములనుభవించును. ఇంతకూ ఈ నాల్లుక ర ములకు ఫలములేవన్నచో.- 

నిత్యక రాచరణముచే (ప్రత్యవాయమను దోషముపుట్టదు. నైమిత్తిక కర చేత అధర్మా 
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చరణముచే గల్గిన దోషము శాంతించును. కామ్యక ర్మములచేత (శేష్టములగు ఇష్ట 
శరీరములు, ఇష్టభోగములు కలుగును, నిషిద్దక ర్రములచే అనిష్టశరీరములు, అనిష్ట 

ఫలములు చేకూరును. ఈ సందర్భమున మానసిక ములగు' 'సభాకుభ సంకల్పాది 

క ర్భలుగూడ పుణ్యపాపరూపములగు ఫలములనిచ్చునని' మతువగూడదు, సర్వ 

మానవులు ఈ. నాలుగువిధములళై న కర ములనుచేసి, వాటికి తగిన ఫలితముల 

నందుచుందురు. సంగ్రహముగా కర్మన్వరూపమిద్ది, 

(ప్రాణులనేకజ నృ ములనె క్తి తి ఆచరించిన. ఈ. కర్మములన్నియు ఆగామి! 

సంచితము, ' (పారబ్దము!” "అని మూడు విధము లగును. వీటిలో సాధారణమగు. 

మొదటి విభాగము నంచితమనుకొందము. .సంచితమనగ్గా ఆనేక. జ న్మములందు 

సంపాదింపబడినదని యర్థము, ఈ సంచితములోనుండి. కొన్ని కర్మలుమా (త్రము. 

ఫలితావస్టకువచ్చి వ ర్రమానకాలమందున్న శరీరము పారంభమగుచ్చున్నది. ఈ శరీర, 

మును (ప్రారంభించిన కర్మ సముదాయమునే మనము, పారబ్దకర్మమని వాడుచున్నాము, 

అనగా, ఇప్పుడున్నశరీరమును, దీనిచే అనుభవింప దగిన సుఖదుఃఖ ఫలములను 

(పారంభించిన కర్మషుని. అర్థము. ప్రారబ్ధకర్మ మంతయు తనుభవింపబడినచో, ఇక 

ప్రారబ్దముళేనందున వ ర్రోమానకాలమునందలి ఈ శరీరము నశించుచున్నది. 

జీవుడు (పొరబ్దము ననుభవించుచు మజుల కొంత -కర్మముచేయుచున్నా డు, 

అనగా మజల కోమ్య 'నిషిద్దకర ర్మముల. నాచ చరించుచున్నాడన్న మాట. ఇది : అంతయు. 

ఆగామి యని. చెప్పబడుచున్నది. ఇది రాబోవు కాలమును ఇతనిచే , అనుభవమునకు. 

తెచ్చుకొనదగిన కర్మమని' భావము. ఇది 'సంచితములోగాని. (ప్రారబ్బములోగాని చేరి, 

యుండలేదు శరీరము మ"*ణించిన పిమ్మట ఈ ఆగామి; సంచితములో చేరుచుండును.. 

మజల సంచితకర్మరాశినుండ్లి కొన్నికర్మములు మాత మే ఫలితావస్షకు వచ్చి (ప్రారబ్ధ 

రూపమునొంది శరీరమును సృష్టించుచుండును.: ఈ [పకారముగా.. ఎన్నిజ న లెత్తు 

దున్నను, -ఈ కర్మిపరంపర అంతములే పండ పెరుగుచు జీవులకు ' నానాజన్మ ముల ' 

నిచ్చి సుఖదుఃఖములను గుడుపుచునేయుండును. - ఇట్లు కర్మిజనిత సంసారము ఎడ, 

తెంపులెక నిరంతర మై సాగిపోవుచున్నది. 0 ' ॥ 

జీవునకు, దేహము తాసు కాడనియు, సచ్చిదానందోత్మన్వరూప మే 'తానరియు' 

జ్ఞానము కలిగినచో, ఆ జ్ఞానాగ్నిచేత ఈ కర్మదింధములన్నీ యుకొలిపోయ్యి '  రతిశయా' 

నిత్యానందస్తితి. నిస్టరచి కర్మ బంధములనుండి - విముక్తి ప్రాః ప్రంచును. "ఇదియే! 

సర్వుల్లును “కోరదనిన, కైవల్యము, మోక్షము! I 
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ఆతిసం గ్రహముగా కర్మసిద్దాంత స్వరూవసూ త్రముల నిప్పుడు, మనము చెప్పి 

కొన్నాము. ఈ సూత్రముల నాధారముగాచేసికొని, వీటిని శాఖోపశాఖలుగా. సుమధుర 

శ్రే లిలో వి స్తరింపదలచిన మనగుప ప్త గారు 890 పుటల [గంథమును (వాసినారు. 

గు పగారు "భగవత్క-థా (ప్రచారకులు, ఆ కారణమువల్ల నే వారికి చక్కని వాగ్డాటి. 

రచనాపాటవము ఆలవడినవి. “నేను. సంగ్రహముగా వర్తించిన కర్మ సిద్ధాంత సూత్ర 

ముల నూతగాగొని నాలుగు వందల ' పుటల (గంథమును (వాయుట శేలికపనికాదు. 

గుప్తగారు (తు మ్మెదవంటివారు) ఎవరివద్ద నేపాటి సుజ్ఞాన మభువు్వన్నను, వారి 

నాశ్రయించి, అంజలించి, "సేవించినవారికి దాధలేకుండ వారిల్ నోని సుజ్ఞానమధువును 

స్వాయ త్త ము చేసికొనగల (పజ్జ ఈయనకు గలదు. ఆ విధముగా తన జ్ఞానమును 

వృద్దిచేసికొనుచు గుప్తగా కీగ్రంథమును. (వ్రాయగలిగినారు. 

ఒకపుట చదివినపిమ్మట తరువాతి పుటలో ఈయన ఏమ్మివాయునా అని 

పాఠకు లాళ్చర్యపడుచుందురు. పాఠకు డూహింపని కొత్త విషయము నేదో యొక 

దానిని ఆతని చిత్త మాకర్షింపబడున ట్రీయన (వాయుచుండును. ఈ విధముగా 

ఎంతయో లోకవృత్త మును, అనేక విశేష విషయములను ఈ (గ్రంథక ర పాఠకుల 

కందించిసాడు, త్. 

వస్తుతః బాల్యమునుండి ఈయన మంచి భ కుడు. వినయశీలి, గురుదైవ 

విశ్వాసము, మాతృపితృ భ క్రికలవాడు.  దానికితగిన సాధనముచేయు నేర్చీయన 

కలవడినది. 250 పుటలో (వ పంక్రినుండి “ఈ (గ్రంథ రచయిత 88.వ పంకి వరకు 

వీరు తమ స్వీయజీవిత చరి త్రో దంతమును వ్యక్క క మొనర్చినారు, ఇట్ట వ్య కి జీవితాను 

భవములు పాఠకుల కుపకారము కలిగించుననుటలో సందేప ా ములేదు. 

ఈ (గ్రంథములోని చివరపేరా 801 లో 14 పంక్రిలోని వాక్యములు "పనికి 

మాలిన.... .... ... వాసినది” ఈ వేదాంత వాక్యములు చూచినప్పుడు **ఆం(ధ్ర మహా 

భారత రో ద్యోగవర్వములోని దిగువ పద్యము గు రుకురాకమానదు, 

“ఒకటి గొని రెంటి నిశృలయుక్షి6 జేర్చి 

మూటి, నాల్మింట6 గడు వశ్యములుగండేసి 

యేనిటిని గెల్చి యాజీంటి నెజి6గి యేడు 

విడిచి వ ర్రించువాండు, వి వేకధనుడు....”” 
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ఈ పద్యము రాజనీతికీ సంబంధించినవి. . ఇందలి అంకెలు సం కేతార్జములు కొలని, 

(బహ్మముగారుగూడ “మూడుకాల్వలు దాటలేరన్నా” అను త శ్ర్వములో “మూడు 

కాల్వ్యలు'' అనెడి పదముచేత-ధనేపణ, దారేషణ, ప్పుశ్రేషణ,-అనెడి ఇషణ(తయ 

మును తోపింపజేసినారు. అశ్లే సిన్దస్ప *ఏడుమెట్ల నిచ్చెన వేనుక వెలుగుదాటి 

పువ్వులుగోసుక పూజకు నేనా స్త” అను త త్రములోను ఏడుమెట్ల నీచ్చెన అనీ 

ఆధారాది చక్రముల సూచించినాడు. ఇది వేదాంతులవలంబించు నొక నిగూశబోధ 

మార్గము. మొ త్రముమీద కర్మసిద్దాంతము అనుపేర అనేకాంశములను (పోగుచేసి 

కొని నాలుగువందల పుటల (గ్రంథమును వ్రాసిన . శ్రీ గు ప్రగారభినందనీయులు. 

ఇందలి భాష సరళము, సర్య(గాహ్యము, 

పాఠకు లీగంథమును నలుసార్లు చదివి అవగాహానచేసికొని దుష్కర్మముల 
జోలికిపోక, సత్కార్యములకు చేయుట కేమణిక, కర్మబంధములనుండి (క్రమముగా 

విము కలై ఆత్మదర్శనానందము నందుదురుగా త యని యాశింతము, 

తెనాలి ఇట్లు 

ది. 11-6-81 డా! కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు 



ఈళసాహైత్ర త్య కళానిధి” Me దీపాల పి య్యణా స్త్రీ 
ల్ a 

జీవుడు (కమి కీట పకు సక్షాది జన్మ 

లెన్నియా యె త్రియె త్తి, పడరాని యిడుమ 

లెన్నియో పడీపడి కర్మపరిపాకమున తుట్ట 

తుదకుగాని, మానవత్వము ఏ పొందజాలడు, 

ఆహార నిదాభయాది లక్షణములు [కిమి, 

కీటకాదులకును-మానవులకును సమానమే, 

కొని మానవునకు జ్ఞానము విశిష్టలక్షేణము. 

అందుకే. విజ్ఞులు “జంతూనాం నరజన్మ 

ద్ధూభ'' మన్నారు. 

జ్ఞానమనగా, మంచిచెడ్డలు; పుణ్యపాప 

పాపములు; కృత్యాకృత్యములు; సత్యాసత్య 

ములు తెలిసికొని సహనము, శాంతము, సర్వ సమభావము. భూతదయ, పరోప 

కారము, భగవద్భక్తి, మొదలగు సద్దుణము లలవరచుకొని లోకహితవ ర్హనముతో 
మెలగు మెలుకువ. అట్టి మెలకువలేక, అసహనము, అశాంతి, భేదభావము, స్వార్ద, 

సరత్వ్యము, భగవద్వేషము, సజ్జననింద, మతభేదము, మొదలగు దుర్గుణములతో 
లోకబాధకుడుగా వర్తి ంచువాడు, ఆకృతిచేతు మానవుడయ్యును, దానవు డనిపించు 

కొనును. కావుననేగదా, భాగవతకవి-బమ్మెర పోతరాజు. 

“చేతులారంగ శివుని. బూజింపడేని 

నోరునొవ్వంగ హరికీ రి నొడువండేని 

దయయు సత్యంబు లోనుగా6 దలపండేని 

కలుగనేటికి ? తల్లుల కడుపు చేటు 1” 

అన్నాడు. మానవుడెంత ఊఉ శ్రమవ ర్ర గ్రనువై నను, వివిధకర్మలొనర్చి మికు॥;_టమైన 

ధనమార్చించినను, ఎన్నిభోగము, లనుభవిం వినను, దాసదాసీజన మర్యాదలను పొంది 
నను, హం సతూలికాతల్పము"పై సతీస మేతముగ సంసారసుఖములను చూరగొన్నను= 

ఆదియంతా మూడ్దాళ్ళముచ్చట. తను వేమి శాశ్వతమా ? భోగభాగ్యములు తనవెంట 
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వచ్చునా 1 అవియన్నియు తనువుతోనే సరి. ఈ సత్యమును గుర్తించి, (ప్రతి మాన 

వుడు-ళాశ్వతానంద సంపాదనకు సమకట్టవలె. శాశ్వతానందమనగా మోక్షము, 

మోక్షమనగా జనన మరణ చ క్యభమణమునుండి విడివడుట. అందుకు మార్గములు 

మూడు. భక్తి, జ్ఞానము, వైరాగ్యములు; . ఈ: మూటిలోను భక్తి సులభమార్గము, 
భక్తియనగా,.. విషయవాంఛలు విసర్జించి, అహంకార మమకారములు చంపుకొని 

“అన్యధా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ” అని నిశ్చల హృదయముతో నివంతర 

ధ్యానముతో - భగవంతుని శరణుజొచ్చుట. | 

ఆ "దొచ్చుట” యె యెవ యెప్పుడు? బుద్దిబలము, అవయవముల. పాటవము, భరీరథ క్రి 

చేతిలో పె పె త్తనము, అణగారీన పిమ్మట ఎప్పుడో ముదిముప్పునకాదు; తనూధార్హ్యము 

చక్కగా నున్నప్పుడే, ఆ ప్రయత్నము సొగింపవలెను, సంసారపు గొడవలన్నియ 

తీర్చుకొ న్కి తిన్నగా-తీరికగా- భగవధ్యానమున కుపక్రమింపవలెనని కొందరనుకొను 

చుందురు. అది, అలల యలజడి ఆగిన తరువాత, సముద్రములో స్నానము, చ చేయ 

వలె ననుకొనుటవంటి వివేకముమాలిన యాలోచన, 

అది యట్లుండనిండు. ఇంతకును భగవంతునియెడ. భక్తి భావ మేర్చడుట 

యెట్లు ? అది వారి వారి' పురాకృత సుకృత విశేషమున పుట్టుకతో రావలసిన దేగాని, 

ఒకరింకొకరికి కనికరించి యిచ్చుటకుగాని, ఎరువు తెచ్చుకొనుటకుగాని వీలై నదికాదు, 
బశ్వర్యముచేత గాని, అధికారముచేత గాని భక్తి ని పడయశక్యముకాదు. 

GI అచ్చపు(జీ(కటింబడి గృహ(వ్రతులై విషయ (ప్రవిప్లులె 

చచ్చుచు€౬ బుట్టుచున్ మరల జర్వితచర్వణులై న వారికిం 

జెచ్చర( బుటునే పరులు సెప్పిననె న నిజేచ్చనె న నే 
అ ర ర 

మిచ్చిననై నం గానలకు నే(గిననై న హరిప్రబోధముల్ ? 

(శ్రీ మహాభాగవతము - స పమస్కంధము) 181 పం 
od 

శ్రీహరికృపకు పా(త్రములై,, తాము తరించి, యితరులను తరింపజేసిన 

భక్తజనుల చరిత్రలన్నియు నిందుకు తార్కాణములే. _ ఎవరిచర్నిత్రమో యెందుకు ? 

ప్రకృత . (గ్రంథకర్త శ్రీ కోట సుబ్బరాయగు ప్త భాగవతుని, చరిత్రయే మనకు 
ప్రత్యక్ష నిదర్శనము. 
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బాల్యమున. పల్లెకూ టమున U బొగరము వేంకటరంగయ్యా, నరసింహారావు” 

హనుమయ్య సంతులుగార్స యొద్ద అకరాభ్యాసమున కారంభమొనర్చి విద్యార్హనము 

చేసిన దినములలోనే, ఈయన హృదయక్షేత్రమున భగవవృ కీ బీజములు మొలక 
లె తినవి. తోడిబాలురతో ఆటకాయతనముగా (శ్రీడించుచున్నను మనసు మాధవాను 

చింతనమున  మగ్నమైయుడెండిడి, గురువులయెడ  కవిపండితాది పెద్దలయెడ 
జ్ఞానులయెడ వినయము, విధేయత, భయభ కులు మున్నగు మేలిగుణములు, ఈయనకు 
స్వాభావికములు. ఈయన మంచి మేధావి. బహువిధ గ్రంథములను పఠన మొనర్చి 

వివిధ వేదాంతవిషయములను సాహిత్యప్పరీతుల - నెన్నింటినో సంతరించుకొనిరి. 
ఎంత పెడ్రపద్యమునై నను, గొట్టుపాఠమున్నై నను ఒక్కమారు చదువుటచేతనే, 

ధారణచేసి తప్పులేకుండ వెంటనే ఒప్పగించెడి వాడు. ఆ యసాధారణళ క్రికి 

సంతోషించి గురువు లీయనను “ఏకసంధా[గాహి, యని మెచ్చుకొనుచు, ఆత్యంత 

వాత్స ల్యముతో గౌరవించెడివారు. 

గుప్తలో గు ప మైయున్న హరిభక్తి (కమ[కమముగా వెలికబుకసొగినది. 

ఇసు అధార్ నర ఢి అ ఆబ అస శ 
భాగవతములోని ప్రహ్తాదచరి త్ర ఎ అరి కితరంత (పియము. శ్రీ) పహ్తాదభ క్తి 

ఆదర్శము, ఢీ నరసింహదేవుని ఉపాళించుచు సర్వ దెవతామూ ర్తులలో నరసింహ 

దేవునే దర్శించుచు తదనుభూతినొం చెడి అద్వైత భకిమూర్తి. 

తెనుగుచదువు అధ్యయనముచేయించిన గురువులు త్రిమూర్తులు. అ'స్తే 

థ్రీ హరికథాధ్యయనము చేయించిన గురువులు మువ్వురు. శ) విద్యాదానకర్ణ, 

తెల్లాకుల వేంక పేశ్వరగుపా భాగవతులు. *భ కి ప్రచార ప్రవీణ” ఆదర్శకవి కథకొ 

చార్య“ (శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు భాగవతులు, 'మృదుమధురగాయకులు” 

వినయవివేక సౌజన్యహృదయులు (శ్రీ ఆత్మకూరి గురుబహ్మగు ప భాగవతులుగార 

యొద్ద (శీ భ.క్రప్రహ్లాదాది కథల భధ్యయనమొనర్చి ఆంధదేశమునందు వెలుగొందెడి 

పవిశాలయములందు పెదలాహ్వానములతో వెళ్లి, కథాగానములొనర్చి విజ్ఞలెనవారిచే 

బిరుదు నన్మానములనుపొంది సద్యశోవిరాజితులై రి 

గుస ప్త గొప్పవాడై, కవియై, కథకుడై మహాపండితుల మెష్తులను వడయుటకు 

మూలకారణ మొక్కటున్నది. K లజ్మీనృ సింహక ళావతారమూ ర్రులు, యోగ విద్యా 

విశారదులు, ధీరగంభీర తేజో విరాజితులు, “తో కపలి లి స్వామి, వారిని వేనోళ్ళ క్రీ ర్తింప 

బడిన UU సద్దురు యోగానంద నరసింహస్వామివారి పరమసవి త్ర పాదపద్మద్వయ 
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సన్నిధి లభించుట, వారికృప (ప్రవహించి మంథతదీక్షనిచ్చి మహిమావిభూతిని (ప్రసా 

దించుటయే (ప్రధానమై యున్నది, 

ఈ (గంథ రచయిత (శ్రీ సుబ్బరాయగు ప్ర చదివిన (ప్రాథమిక విద్యను తన 

సద్దురు కరుణచే బహు(గ్రంథపఠనముచే పెంపొందింపబేసుకొనిరి. - దేశమునందుగల 

క విసండిత విద్వదాయకులకు మహాత్ములను సాధుపుంగవుల నెందరినో దర్శించి 

వారిని భక్తితో సేవించి వారి సత్యసందేశములను (శ్రద్దతో విన్న, కవుల చర్చలను 

పండితుల సూక్తులను (ప్రశాంతమతితో నవగతమొనర్చుకొన్న, సుసంస్కార 

(పభావముతో వేదాంతరచనల నొనర్చి లోకమున కందించి, గురువుల బుణమును 

దీర్చి తన కర వ్యమును నిర్వహిఎచి, శ్రీ నరహరికృపకు పా_తులై జన్మను చరితార్హ 

మొనర్చుకొనిరి. 

ఎంతోకాలను మనోమధనముతో రచనచేయుట, ఆ యీ రచనమును ముదణ 

చేయించుటకే ' తెలిసినవారి సన్నిధికి - తెలియనివారిసన్నిధికి జని స్వీయానుభవము 

లను సద్దురుళ క్రీ ని భక్తితో యోర్చుతో తెలియచెప్పి వారిచేత విరాళములను వాగ్దాన 

ములు చేయించి, విసుగు విసర్జించి గృహకర్మములను త్యజించి యెన్నోసార్లు విరాళ 

దాతల గేహపరి(భ్రమణములతో విరాశధన సేకరణ మొనర్బుట___. 

ఆ సేకరణధనమును భ(దమొనర్చుకొని, తెనాలి చేరి మారీసుపేటలోగల 

(శీ సపగిరి ఆర్ట్ (సింటర్స్వారితో సంప్రదించి ముదణమునకె (వాత (పతి నర్పించి 

పేపర్ తెప్పించి, వారికర్పించి యెన్నోగ్రమలు భరించి, ముద్రఇమును పూర్తి 

నొందించి, కవిపండితాది వెద్దలకాపొ త్ర ములను బంపించి వారివారి సత్యసదభిపాయ 

ములను సేకరించి సర్వాంగసుందరముగ [గ్రంథమును సంపూ ర్తిచేయించి, ఆ 

పొ త ములను, కపిలగిరియందు వెలింగెడి శీ సదురు యోగానందనరసింహస్వామి 

వారి దివ్యత పోసమాధిమందిర పాంగణమున క విసండితాది పెద్దల సమక్షంలో విరాళ 

దాతలెల్లరు యానందమొందెడి మహాపర్వసమయములో (గంధావిష్య్కరణ మొనర్చి 

కవులకు సన్మానములు విరాళదాశలకు పొత్త ముఠఆను సమర్చించుటాదిగాగల కార్య 

ములను నిర్వహించుట యెంతటి బాధ్యతాభార మైన మహాకర్మనిర్వహణ మో? 

౭ బ్ర కర్మ సిద్దాంతము రచని . కర్మభూమియందవతరణ మొందిన మనకెల 
oe) 

రకు సర్వదా శిరోధార్యము. మానవులకు సం(పా పృమయ్యొడి సుఖదుఃకొది ద్వంద్వ 
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నమూహమంతయు వారొనర్చిన కర్మల (వతిఫలములేనని, ఎంతటి ధీశాలుర్రైన 

యినుభవించక తప్పదని గుపాగారు వివిధోవమానములచే నిర్ధారణ మొనర్చిరి 

ఇది ఆస్తీ కులెల్లరు పఠించవలసిన యు త్రమ(గంథము. ఆస్టికత నడుగంటి 

నా సీకత అంతకంతకును మిక్కు-టమగుబున్న యీ కాలమున (పజానీకమునకు 

కావలసిన విట్లి గంథములే. ఈ [గంథము పాఠకుల హృదయములలో భగవద్భక్తి నీ 

ధర్మకర్మనీర్వహణాస క్తి కిని అధర్మకర్మలపై విర క్షి ని కల్లించి వారి చి త్త ములను 

భగవదారాధనకు ఉన్ముఖములు కావించుననుటలో సందేహములేదు. 

ఈ (గ్రంథకర్స పెద్దనాన్నగారైైన (శీ కోట హనుమయ్యగుప్తాగారు నేను 

వినుకొండ తాలూకయందు “బొమ్మరాజాుపల్లె'లో నిహసముచేయు కాలమున “చిట్టా 

పురము” (గ్రామమున విద్యాబోధచేయు రోజులలో నాయొద్ద విద్యాభ్యాస మొనర్చిరి, 

ఆనాటి మా సంబంధమే కాలక్రమమున వారి వంశసంజాతుడగు శ్రీ కోట 

సుబ్బరాయ కవివరుని క వితాసంబంధముగా విరాజి ల్లినది వైశ్యులకు వ్యాపారమునం 

దాసక్తి, ధనార్చనశ క్రి స్వాభావికములు. ఈ గుపాొగారికీ జగత్సంసారియగు 

మురారియందాస క్తి "సాపొతీలోతుల నెటీంగెడి శక్తి "స్వాభావికములై. నవి, ఇట్టి 

అదృష్టము గు ప్పలందరికి లభింపజాలదు. జన్మాంతర వ్ పుణ్యఫలళ క వలన మాత్రమే 

లభ్యమగుచున్నది. 

ఈయన గురుకటాక్షమున తానును నరసింహోసాసన మొనర్చి కృతకృత్యు 

డెనాడు. ఈయనకు (ప్రపంచమంతయు నరసింహామయమే. (ప్రతిశబ్దము (ప్రణవ 

స్వరూపమనెడి భావనయే, అదే నిజమైన భకికి లక్షణము, 

శః (గంథకర్త జన్మస్థలము విశకొండ సీమలోని పెద్దకొ ౦0డా యపాొ లెము* 

వినుకొండ (శీ సీతారాముల దివ్య ఫొదచిహ్నములచే ముద్రిత మైన పవిత్రపట్టణము. 

(శ్రీరామదూతయు, భ కాఖీష్టప్రదుడునునై న (4 గుంటి హనుమంతునకు నిలయమైన 

పుణ్యస్తలము కీరన కంఠీరవుడును, నరసింహోపాసకుడును, భక్తశిఖామణీయు 

వై న శ్రీ సుబ్బరాయగు ప భాగవతులుగారు వినుకొండసీమవారగుట ఆ సీమకీ ర్తి 

కొక నూతనవఏకాసము! ఆ సీమకుచెందిన మముబోంట్లకు ఆనంద హేతువు, 

| నభా ప] ఇట్లు 

ది, 24-681. దీపాల పిచ్చయ్యశెస్రి 
ల ఈ 



హో ద్య సును 

(శ్రీ థ్ బా మ్యు ల్ కవి 

ఆత్మయే [బహ్మము-[బహ్మయే నాదము ఆ నాదమే ఓమ్ యి త్యేకాక్షర ము - 

ఆ అక్షరమే నాశరహితమైన ధ్వని - 

ఆ ధ్వని ఒకే ఒక్కటి: ' ఆ ఒక్క_టియే 

జీవితమున తావృతిమార్గము. ఆ (బ్రహ్మము 

జీవితములలో (ప్రతిఫలించుచుండును. పరి 

ణామము చెందుదుండును. ఆ(బహమును 

కేందముగా తీసికొని జీవితమును (బహాశై 

ముతో పోల్చుకొనుచు పురోగతనొంది 

(బ్రహ్మసాక్షత్కారమును పొందుట యే 
ముముకువునకు విధి. 

ఈ విధిని గమనించుట కెంతటి జన్య 
ig: RD men నిష సంస్కారమో; యెంతటి లోక జతే యో 

యెంతటి స్వా: దుభవమో కొవలసియుండును. ఇన్ని యుండిన" చితసై ఫ్య మఅ 

> 

నరచుకొనసన్న నిరుషయోగము. ఈ సత్యమును ధృవపరచుటకే (శ కోటు 
సుబ్బరాయగు ప్ర భాగవతో త్తములు తన వే వేదాంతగమనమును సొగించినారు. వస్తుత ౩ 

జిజ్ఞాససరుడు; ముముక్షువు. కావుననే జీవితపరమయిన (బహమును జీవితములలో 
రంగరించి వన్నెలు తేల్చి విలువకట్టి, వదలినాడీ వణిజుడు. 

గ్ 

ఈయన యుపన్యాసములు నేలవిడచి చేసెడి సాములవలెగాక నొక యాధాద 
మును చుట్టివచ్చుచున్న ట్లనిపించుచుండును. కన్నులకు కన్సించుచు వీనులకం 
విన్పించుచుండును. ' ఇట్టి రచనల చదువుటవలన, మానసికస్టితు లెన్నియోరీతుల 
శేషించి యెన్నియో స్థితులలో కుదురుకొను తీరుల సు నృురణకు తెచ్చుచుండును _ 
న్నిరకముల మానసిక “సరిశామములుగల మనుజులుందురని, మనే సృ యుప్మదవ 

క్ర వ(క్రమార్లము లనుసరించుటకు మూలకందమను సత్యమును గమనింపచేయం 
మహ తర (గ్రంథమిది. 

3 
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చిన్నదయ్యు నెన్నదగిన యీ పు సకపఠనమున లౌకికజానము మొగదొడిగి 
జాని జః లై 

(బహ్మజ్జ్ఞానమున పయనించి నిత్యసత్యసనాతన చిన్మయానందజ్యోతిని కనుగొనజేయు 
ననుట కెట్టి సందియమును లేదు. 

(బహ్మవిదులు పండితులు వేద(బ్రాహ్మ్యఉవనీషదీతాపారాయణము లొనర్చియు 

గ్రహించిన విషయములనే పునశ్చరణ మొనర్చి యథాతథముగా నాసిస్థాంతములనే 
వచించుచు వారి శేముషీదురంధరత జూస్పచుందురు. కాని, వేదాంతపిపాసికి (బహ్మ 

జిజ్ఞాసువునకు కావలసిన దదికాదనియు (జహ్మామును నిరూపించుట యా పర(బహ్మ 

మునందై క్యమగుటయే కర్మసిద్ధాంతమునకు మూలమని యెరింగిన గురు సేవాపరాయ 

ణుడు (శీ లక్షీ నృసింహోపాసకుడై న ఈ కవిగారు నింతగంథమును (వాసి లోక 

మున కందించిరి. 

జీవితమునకు బంధమోక్షణములయిన కర్మలనుపట్టి తెచ్చి తనపరిశోధనశాలలో 

బంధించి యా కర్మలు మనన్సులో చలించి సంకల్పమున రూపుగొని బహీర్గత మగు 

చుండునన్న సత్యమును తేల్చినాడు. చదువు వానికి తెలియకున్నను చదివించు 

బలమయిన చక్కని చిక్కని రచనమునేర్చి కూర్చుగల నేర్పరి, 

ఎన్నెన్నోజీవితములను వారికర్మలను యా కర్మపరిణామములనుకన్నులకుగట్టి 

“మనస్సు చంచలము - కర్మఫలమ్ నిశృయమ్ = భ(దంి _ అని పాఠకుల వీపుచరచి 

యుద్చోధించుచున్నారు. కావుననే, లోకజ్జత నేని జీవిత స్వారస్యమునేని, కర్మ 

నిజస్వరూపమునేని గమనింబుచు సమన్వయపజచుకొ నుచు చరించుకున్న నది వ్యధయే 

గాని జీవితసుధ కానేరదని నిర్ణారణమొనర్చినారీ కవిగారైన శ్రీ గు ప్తగారు. 

వెలకాంతలచెలి మెంతవానిశకై న వినాశము చేకూర్చునని, మతిగతిదప్పిన, 

దురతి దుఃఖము ,చేకూరునని సర్వులకు బోధారూపమగు హెచ్చరిశేసిరి. 
M౧ 

నేటి కలికాల ప్రభావమును కలికి బానిసలైన దుష్టనరులొనర్చెడి దుందుడుకు 

కర్మలను యెంతో నేర్చుగా పాఠకులకు గోచరింపచేసిరి. వీరు నేను ఒకతాలూకలోని 

వారమే. వినుకొండసీమ వేదాంతకవులకు విద్వన్మణులకు పుట్టినిల్ల నెడి నుడిని 

S$ ప ను జూపి మహాపండిత కవుల మెప్పునువడసిరి. 
సార్థక మొనర్చి శైలిలో (శేష్టత్వమును సి 



ల. 

మః నిజమేదో పరిశీలనాత్మకమునైై - నిర్జీతమైయుండే - నా 

బుజాచే జీవితమందు జేర్చుకొనగా - బుక్సాఠముల్ బుటె ౬ నా 
రు 

బజమికే యొడబోసి జీవితములో - నిగెల్ల దేల్చెంజు మీ 
ag) 

ara 

చను సుబురాయ బుధుడు = ద్వెగంబునం దిటయె. 
ం అల == విజయందిం ౬ 

గీ] భ క్రియను, జాన వై రాగ్యము కృు
లకును 

కర్మయే కారణముగాన = కర్కలేక 

జ్ 
జన్మ సాఫల్యమందదు - జ్ఞాని కర్మ 

విజ్ఞాడై, యాచరింస అ = కించుము ముర. 

శా; దంధందిచ్చు, కుకర్మలాత్మ, కధిక౦ . బై యొప్పు సత్కర్మలున్ 

సంధించున్మది కెల్ల వేళలను స్వ _ చ్చంబై న యానందమున్ 

అంధత్వమ్ము సడలి యేనరుడు స | త్యందైన నిష్కామ క 

ర్మ౦, ధర్మస్టితి జల్బునాతడె గొనున్ = మాన్యంబునా మోక్షమున్, 

శ్రా! జ్ఞానన్ధానమునౌ నృసింప హాభజనౌ = సక్స ండు నె నై_నట్టి 1 © 

క్ష్మీనారాయణ పు్యతుదై సుకృతియై = జెన్నారి కోటాన్వయ 

స్తానంబందు జనించి, మిక్కిలి సమ - ర్థంబైన (బహ్మోోద్యమ 

ధ్వానమ్ము ల్చెకలించె నిష్ణమెయి సుబ్బారాయగుష్తాఖ్యుడై , 

ఇనుమెళ్ళ | “౯ సంయమీం(ద ”' 

ది. 24.681 శి గౌ మ్యు ల్ కని 



పద్మశ్రీ డా॥ వుట్టపర్హి నారాయణాచార్యులు గారు 

చిరంజీవి, సుబ్బరాయగు ప్ప భాగవతునకు _ ఆదర్శమైన అందరికి కావలసిన 
ఆచరించదగిన యోగ(త్రయములో మొదటిచై న కర్మయోగమును [పాతిపధికగ తీసికొని 

గ మిగిలిన భక్తియోగము, జానయోగ 

ముల రెండింటికి కర్మయోగ మే పునాది 

యని నిర్దారణ మొనర్చిన మీ మేధా 

సంపత్తి మిగుల శ్ఞాఘసీయమైనది. 

కర్మయే జన్మకు కారణము. కర్మ 

లేనిదే జన్మ లేదు. జన్మ లేనిదే కర్మ. 

లేదు. ఈ జన్మకర్మల విషయ రహస్య 

మంతటిని మీ పౌ తమునందు విపుల 

ముగ విశేషముగ వివరముగ (వాయుబ 
నేటి లోకమునకు గొప్ప మేలు 

చేకూరినది. 

భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్య, తత్త్వం 

ముక్రులకు సైతము కర్మయే పునాది 

ఈ విషయము నాధారముగ తీసికొని పదునెన్మిది వ్యోసములతో (శ్రీ భగవద్గీతలోని 
యాధ్యాయములవలె (ప్రకాశింపచేసి మహాకవుల మెస్సులను పొందుట సామాన్యమా? 

ఇదంతయు మీ (పజ్జకాదు. మీరు సదానమ్మి ధ్యానించెడి శ్రీమన్నారాయణుని 

మహామం[త మహిమ. దివ్యయాగ త త్వరహస్యముల నన్నింటిని కరతలామలక 

మొనర్చుకొన్న సద్దురు శ్రీ యోగానంద నరసింహస్వామివారి పవిత్ర పాదపద్మద్వయ 

సన్నిధి మీకు బాల్యజీవితమునం దే లభించుటయే మీరిట్టి రచనమును చేయ మహ త్రర 

శక్తి మీకు లభించినది. 

సాధకులకు వ(కరీతులలో సంచారమొనర్చెడి మనోగతులలోని పొరపా 

టనన్నింటిని యధాతథముగ మీ రచనాదర్నణమున సాకెత్క-రింపచే సి వారి కెంతో 

మహోపకార మొనర్చిరి. 



XXXXIV 

ఈ (గంథము కర్మభూమియం దవతరణమొండిన (పతివ్యకి కి ధక రల 

యందాస క్రి, అధ గక రృలయందు విరక్తి నిషా-మకర్మములయందు భక్తిని కల్పించి 

గొప్ప మేలొనరించుననుటయం దెవ్వరి కెట్టి సందేహమువలదు. 
(పతి మతము నిత్య సత్య శివసుందరా తృ కమగు చెతన్య త త్వ్వమైన దైవము 

నందు చేర్చగలదు. మతమేదైనను మనుజుడు నీతి, నిజాయితీ, సత్య, ధర్మం 
(పేమ, అహింసాది పవ్మిత కర్మముల నాచరించిననాడే పరమపద పా ప్ చేకూరు 
మహావకాశము గల్లునని (శ్రీ గుప్తాగారు (పబోధముచేయుట మిగుల రమ్యముగా 
శాస్త్రసమృతముగా య దై్వైతదృష్టి కాదర్శముగ నలరారుదున్నది. 

ఈ (గంథ రచయిత (శ్రీ కోట సుబ్బరాయగుపా భాగవతో త్తముని దృష్టి, 
రచనాసృష్టై, కర్మల పై కర్మసిద్దాంతముల పై కర్మములందు గల మంచి చెడ్డల పై 

వాటి ఫలాఫలములపై (ప్రసరించి _పయాణ మొనర్చి "*ీవ(కకర్మ లొనర్చిన 
వారెంతటి మేధాళాలురై. నను, సదా దై వమును స్రార్థన- భజన-పారాయణాది క ర్ లతో 

యుపాశించినను, కౌలగమనమున కర పరిపక్కసమయమునం దా యా వ(క్రకర్మల 

ఫలము వెన్నంటి వేటాడి కన్నీటిలో "స్నానము చేయించక వదలదని” నిర్భయముగ 
ధీరత్వముతో శ్రీ లక్మీనృసింహోపాసన మహాబలళకి తో తన రచనముద్వార, 
గమ్యము దెలియని గమనముతో పర్వులుతీసెడి నేటి సంఘమునకు హెచ్చరికచేసి 
దివ్యజాగృతిని కల్షించిరి, 

నిజము చెప్పవలసినచో (శ్రీగుపాగారి రచనము సత్యదృష్టిగల వారెల్లరికి 
సమంజసమై నిత్యజీవిత జీవనకర్మములకు పునాదిమై భాసిల్లుచున్నది. 

మానవుని కులమేదైన మతమేదై న ఈ కర్త సిద్ధా ంతములోని _పతివాక్యము 

తన నిత్యజీవిత జీవనకర్మములందు మేళ వింపచేసికొన్న నాడే సుస్టిర మైన శాంత్యా 
నందములను బడయగల్లును, 

ఎంతోకృషితో, “దీక్షతో, పట్టుదలతో, యోర్చుతో, నేర్పుతో, భక్తితో "పెద్దల 

కృపాశీర్వాదబలశ కితో | శ్రీ సద్గురు మహామం(త్రమహిమతో నింతటి గొప్ప సత్య 
సవిమర్శ సద్గ/ంధరాజమును రూపొందింపచేసిన శీ గుపాగారికి వీరి కుటు ౦బము 
నకు (శ్రీ లక్మీనారాయణులు, ఆయు5ారోగె గ్ర్యైశ్వర్యముబు భక్తి జ్ఞానములు నొసంగి, 
ము క్తిసా_మాజ్యమును చేకూర్చెదరుగాత ! 

కడప ఇట్లు 

12—7 81) పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు 



6-7 ఓక్ 

శ్రీసద్గురు శక్తి. శిష్యుని భక్తి 

పరిపూర్ణ పర్యబహ్మ స్వరూపులగు (ప్రియాత్మబంధువులారా ! శ్రీ కోట 

సుబ్బరాయగు ప్త కవిగారు సహృదయులు 'ఉ త్రమకోటికి చెందినవారు. శ్రీఢ్రీఢీ 
యోగానంద నరసింహస్వాములవారి (ప్రియశిస్యులు. కరుణాకరుడగు (శ్రీ నరసింహ 

స్వామియొక్క. ఉపాసకులు, మరియు భాగవతార్ అనగా (శావ్యముగా భ క్తిపార 

నళ్యముకో హరికథాగానము చేముమంకువావ, మీక్రింలి గుముభ క్షి గలవారు. 

అందరియందు తన గుకుస్వరూసమునే దర్శించుము తదనుభూతి నొందెడివారు. 
కనుకనే, వారి సద్దురువ రేణ్యుల దివ్యకృపాళ క్తి (ప్రభావముతో “కర్మసిద్ధాంతము”” 
అనెడి నామముతో - ఎన్నో విషయరహన్యములను పాఠకలో కమున కందించి గొప్ప 

మేలును చేహార్చిరి, ఈ గుప్తగారి రచనము సరళ ము సద్భావో పేతము, ఇందు 

పదునెన్మిది అధ్యాయములు గలవు. ప్రతివిషయము మృదువై నభాషకో లోకానుభవ 
ముతో చక్కగా వివరింపబడినది. గమనింపుడు. . 

(శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పరమభకుడై న పార్టుని నెపముగా నెన్నుకొని ముముక్షు 

జనపహ్యస్రములకు శ్రీ భగవద్గీతా (ప్రబోధము పదునెన్మిది యధ్యాయములుగ (ప్రబోధ 

'మొనర్చిరి. 

అదే విధముగ పరిపూర్ణ పర(బహ్మస్వరూపులైన సద్దురు (శీ యోగానంద 

నరసింహా స్వామివారి దివ్య మోగాత్మశ కీ, తన (పియశిష్యుడైన భ కవతంనుడై న 

శ కోట సుబ్బరాయగు ప భాగవతునిలోచేరి నేటి లోకమునకు **కర్మసిద్దాంతము” 
అనెడి పేసకో పదునెన్మిది విషయములకో నరురొనవ్న కర్మనిగతులలో చిత 

విచిశరీతుల నెన్నింటినో (ప్రబోధ మొన్చి, WU సమకు క్ష. క్రి = శిష్యుని భక్తి” 

రెండింటిని పాఠకులకు వ్యక మొనర్చినది. 

(ప్రతివ్యాసమును (_పేమతో జదివి సజ్జనులు సద్విషయముల (గ్రహించి 

యాచరించి జీవన్ము కి నొందెదరుగాక, 
ఓమ్ లోకొసమసా స్పుఖినోభవంతు 

ఓం శ్యాన్సి ళశ్శాన్సి శాన్తిః 

ఉమ్ తత్ సత్ ఓమ్ 

(శ్రీ వ్యాసా శ్రమము ఇట్లు 
12.781 | ని ని ద్యా నన్న స్వామి 

య ' 
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ఓమ్ తత్స్త్ 

పవిత్రాత్మస్వరూపులు పరమభ కి పూరిత హృదయులు. (శ్రీ లక్మీనృసింహ 

స్వామి దివ్యానుగ్రహపా(తులు, సద్గురు భక్తితో నరహరి శక్తితో లోకమునందు, 

లోకకర్మములందు చరించెడి (శ్రీ కోట సుబ్బరాయగు స భాగవతో త్తములు, మనో 

మధనముతో ఆవేదనతో మన పూర్వసంస్కృతిని ఆదర్శభ_కిని వినిర్మలజీవిత 

గమనమును (ప్రజలలో (ప్రవేశపెట్టి భారతీయుల పూర్వటొన్నత్యమును మరల 

వెలిగింపచేయు సత్సంకల్పముతో **కర్మసిద్ధారితము” అనెడి రచనమును సంపూర్తి 
చేసి నాకు దింపించి నా అభిప్రాయమును కోరుట నాకెంతో ముదావహము, 

భారతీయ సంస్కృతిపై ఎన్నో రచనములొనర్చి ముముకువుల కందజేనిన 

నేను గుప్రగారి రచనమును ఆద్యంతములు చదివి వ్రి సునిసిత సత్యదృష్టికి క రాకర్మ 

ములపై వీరుచేసిన సాహితీసం గ్రామమునకు నాహృదయమెంతో సరవశించినది, 

నేటికాలమున నూటికి తొంబదిమంది సాగించెడి మాటలకు వారి చేతలకు 

తూర్చు పడమరలంత వ్యత్యాసము వ్య కమగుచున్నదని గు పగారు వారి రచనయందు 

పేర్కొనిరి. 

ఈ గురుభ కిని రచనయందు వీరి బహుముఖ ప్రజ్ఞ వివిధస్టల సంచార 
మహిమ. భిన్నమన స్తత్వములుగల వ్య కుల స్వరూపస్వభావముల తీరు చదువరుల 

కన్నులముందు సాక్షొత్క-రించు రీతిగ రచనమును సాగించి లోకమునకే గొప్ప 
మేలొనర్చిరి. 

ఆం(ధదేశమునందుగఅ సవితా(శమములను ఆ(శమాధికారులై న సాము 

లను గుప్తగారు భక్తితో దర్శించి వారి పవిత్ర పాదవద్మములకు సాష్టాంగ నమస్సు 
లర్చించి సత్సంభాషణము లొనర్చి వారివారి సందేశములను విన్న తా త్త్వికసంస్కార 

శ క్రి ఈ (గ్రంథమునందంతటను తాండవము చేయుచున్న ది, 

ఈ (గ్రంథ రచయిత (శ్రీ గుపాగారు నాకు చిరకాలమునుండి తెలిసినవారు. 
శ అఖిలాంధ్ర సాభిపరిషత్స్భలలో తెనాలి, పాలకొల్లు, టొమ్మక్క-పల్ని సిద్ధి పే పెట, 

ఆదోని, కోదాడులలో (పూజ్యశ్రీ శీతీథత్రీ కేశవతీర్ణస్వామివారి రచనము) శభ క్ర క్ర 
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పహ్లాదచరి(తము” ను వివిధ వేదాంతో పమానములతో భ కి బాస్పలోచనములతో 

శానమొనర్చి వేలాది భక్తులను, (శీ సాధుసభావేదిక నలంకరించిన మహాత్యులందరిని 

ు౦[త్రముగ మొనర్చిరి, 
జ 

ఇంతటి సారస్వశము, _ నృహరికధాకదన దీక్షొదక్షతలు, (శ్రీ శ్రీ శ్రీ సద్గురు 

మోగానంద నరసింహస్వామివారి దివ్య కృపాశీర్వాదసహిత 'మహామ౦థత్రానుష్టాన 

కహిమయేనని మేమెల్లరము గుర్తించి సంతసమొందితిమి, 

ధర్మశ క్రికి, సత్యనిరతికి, సదురుభ క్రికి లోకము మోకరిల్హ్ల వలసినదే, భారత 

వశమున నాటినుండి నేటివరకు. (శ్రి శంకరరామాసుజ మధ్యాచార్యాది పెద్దల బహు 

)ధ (ప్రచార ప్రబోధకర్మముల (ప్రభావళ కీ _తెలధారవలె (ప్రవహిందుచునే యున్నది. 

ఏకాలమునందై న యేసమయమునందై న యొట్టివారైన యే యే కర్మములను 

$ీయుమరో నా యా కర్మఫలములను విధిగ యకుభవిచచవలసినదేనని (శ్రి గుప్త 

గారు నిర్భయముగ నిర్విచారముగ వివరముగ విశేషముగా పాఠకకలోకమునకు 

పబోధమొనర్చిరి. 

(పతిమనుజు డీ (గంథమును నిత్యపారాయణ (గంథముగా గుర్తించి పఠన 

మొనర్చి వాని జీవితనడతలందు గల తప్పులను వ(క్రక రృములను వెంటనే ధీళ క్రితో 

క్యజించి ఆరధ రక ర నిరతుడై ననాడు పూర్షపురోగతి నొంది పురుషోత్తముని పరి 
అ తారే రి న్ ర అవ 

ఫ్రార్హకృపకు పాతులై తరించెదరుగాత | 

వుహాయోగిని అ్మశమము; 

పెనుమత్స పోస్టు 

గన్నవరం తా॥ కృష్ణా జిల్లా (గ) నిర్విషయానందస్వామి 
20.6. 81 , 

ఇటు 
ణయ 



జయ జయ. లక్ష్మీనృసింహ 

ఆ ఫీ స్సు మాలు 

భక్ (ప్రచార (పవీణ”” 6 6 మధురపద[పొసకవితా చతురానన” 

బ్రహ్మ శీ (లీ రాజశేఖరుని లమ్మీపతిరావు గ్రాగవతులుగారు. 

చ॥ నరహరి పాదపద్దుముల నమ్మితిరమ్నుగ భక్రిభావ భా 
సురమగు “వ్యాస” సూనముల స్ఫూలేనిబద్ధ మొనర్చి యాం(ధ్ సుం 

దరగళసీమగూర్చి కడు ధన్యుడ వైతివి; సుబ్బరాయ ! యా 
దరమున నోముగావుత సడా నరశేసరి నిన్ను సర్వధా॥ 

చిరంజి కీ శిష్యుడు, (శిష్యుడైన కోట సుబ్బరాయగు ప భాగవతులు 

రచనచేసిన వ్యాససంప్పటియందలి కొన్నిభాగములు చదివి చవిచూచితిని. విషయము 
లన్నియు గంభీరముళ్టై సద్భావో పేతములై ఆర సంస్కృతికి సోపానములై ద్వంద్వ 

(= Mn ర ల . (en 

సంకులసమరమైన సంసారబంధవిము క్తికి మార్గదర్శకములై. మహోన్నత మెన 

సద్గురు భక్తి శ క్రి సమ్మేళనమై నలరారుచున్నవి. 

ఈ రచయిత, (శ్రీ బాలభక్ష (ప్రహ్లాదుని జీవితచరిత్ర నధ్యయసము చేయుటకై 
ఆ వేదనతో నాయొద్దకు చేరగ, అధ్యాపకవృ త్రి తితో శ్రీ హరికథాగానములతో యుండెడి 
నాకు సమయము చాలదని, నా (ప్రధానశిష్యుడై వినయవివేక సౌజన్యమూ ర్రియై 
మధురగానముతకొ (శ్రీ) మహాభారత కథాగానము లొనర్చెడి ఆత్మకూరి గురుబ్రహ్మ 

గుప్తా భాగవతునియొద్దకు బంపితిని. 

ఆయనయొద్ద నాలుగు మాసములు శ్రీ ప్రహ్లాదాదికథ అధ్యయనమొనర్చి 
జన్మార్జిత సుసంస్కార సంపడ్విభవుడ్డై ఆం(ధదేశమునందుగల (శ్రీ తిరుమల. తిరుపతి 
దేవస్థానములాదిగా గల మహా కే(త్రా దులందు కధాగానము లొనర్చి విజ్ఞాల సన్మాన 

సదౌరవములకు పాాశతుడ్డై మహామహాొలై న పెద్దలచే *'కీర్రన కంఠీరవ” *6ర్రవి 
వతం సే” త్యాది బిరుదు సన్మానములను "పొందితిరి. న్ 
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శ్రీ గురునరహరి భక్తితో పెద్దల సత్సంగళ క్రితో సదురు శ్రీ యోగానంద 

నరసింహయోగీం [దుల దివ్యమం శ్రాశీర్యాద మహామహిమతో కవియై కోకర్మ 

సిద్దాంతము” అనెడి యీ పొత మును రచనమొనర్చి మహోకవిపుంగవుల దివ్య 

భవ్యాశీస్సుల నొందిన గుప్త జీవితము ధన్యవంత మైనది. 

సృష్ట రిదినుండియు మంచిచెడుగులకు సంఘర్షణమున్నది. ఆ రెంటిని విమ 

రించి మంచిని మన్నించుపే మహాత్ముల క ర వ్యం__ 

లోకవృ త్తములోని సార్వకాలిక మానన చిత్త వృత్తులు యీ (గ్రంథమున 

సవిమర్శనంగా పొందుపరచబడియున్న వి, ఇందు (ప్రకృతికి బానిసయె పరమాత్మను. 

విస్మరింపరాదు, దుష్టకర్మ లొనర్చెడి వారెంతటి ఘనులైన మేధాశాలురై. న, కవి 

కథకులై న, పరచేశపర్యటనము లొనర్చి లక్షలార్జించీనవారై న, కర్మఫలశ క్తి కి వదలక 

వెంటాడి వేటాడుననెడి పరమ సత్యమును (పతివ్యాసమునందును (ప్రత్యక్షమగు 

చున్నది. 

'పతివ్య క్రియ. సదాశయ సత్యాదర్శ ధర్మజీవితమును, గడుపవలెననియు, 
అందులశై సత్య్యద్రష్టల సనాతనవాణి మార్గదర్శకమనియు యీ రచయిత భాదో(దేక 

మున అడుగడుగున భ(దవచనములు విరచించినాడు, 

విత్త పుమత్తులో విశ్ళంఖలంగా విహరించుచున్న నేటి సమాజ వికృత 

స్వరూపం "సరికించి  పరిశీలనచేసి, రచయిత సంకు భీత హృదయంలో సాగిన భావ 

తరంగసమూహమే యీ వ్యాససంపుటి. 

ఈతడు నారసింహోపాసకుడగుట భావో(దేకం మెండు (శ్రీ సద్దురుభక్రి 

సాధుసజ్జన సేవానుర క్తి సద్విషయ (శ్రవణాస క క్రి బాల్యమాదిగా సహజ సంస్కారము, 

లగుట "యూతని జన్మాంతర సుకృత విశేషం. నృసింహ దివ్యాను.గ్రహ లబ్బమైన 

విజ్ఞానవితాన్ని విరిగా సర్వులకు పంచాలనీ అందరూ అనుభవించాలనీ, యీతని 

శ్యేయం. సదాశయంతో సాగిస్తున్న యితని కృషి సత్సలమొస(గుగాత | ఈ 

చిరంజీవి గుప్త నారసింహుని దివ్యానుగ్రహపా(తుడగుగాక : 

ఇల్లు 

కపిలేశ్వరపురం 1 రాజశేఖరుని లక్రి క్ష్మిపతిరావు భాగవతులు 
టి). శ్రీ) సర్వారాయ హరికథాపాఠశాల (ప్రిన్సిపాల్ | 



శ్రీః 

దాంతము 0 కర్మ సి 

రెండు శలలు గలవు. పోలిక ఒకటే. ఐనను ఒకటి శివలింగమై పూజింప 

బడుచున్నది. ఒకటి రుబ్బుడు పొ(త్రముగా ఉపయోగింపబిడుచున్నది. దాని యోగ 

మది. దీనియోగమిది. కర్మసివాంత మిట్లున్నదని.... .... శ్రీ భాగవతార్ వచించును, 

ఎంత మంచి దృష్షాంత ము | 

ఒక కుక్కు మంచిరకము కొరులో ప్రయాణించుచున్నది. దాసికంకు ఒక 

మంచి కుక్క తిండిలేక బజారులో బాధసకునున్నది. దీనికి కారణ మేమి ? 

ఒకతంశడ్రీకి నలుగురు సంతానము, ఆందు ఒకనికి మంచి పొండిత్యము గలదు, 

ఒకడు మూర్దుడు, ఒకడు ఆరోగ్యవంతుడు. ఒకడు సదా రోగి, ' దీనికి కారణ మేమి? 

ఒక లకేధికారికి ఇద్దరు స్మృతులు గలరు. తండడీ ఇద్దబికు ఆస్తి సమానముగా 

పంచి యిచ్చెను. ఒకడు ఇంకను చాలా అక్షెధికారియమ్యును, మజొకడు బుద్ది 

మంతుడే యైనను దరిద్రుడాయెను. దీనికి కారణ మేమి ? 

ఒకడు బాగుగా చదువుకొనియు మాటలాడలేడు. ఒకడు చదివినది కొంచమే 

యయినను, లేడా, చదువులేకయు అమృతముగా మాటలానును. దీనికి కారణమేమి? 

ఒకడు (శ్రీమంతుడైనను వాని తిండి, బట్ట అంతయు దరిద్రముగానే. 

భమండును. ఒకడు అంతగా సంపాదనాపరుడు కౌదు. ఐనను చాలా దర్జాగా 

జీవించుచున్నాడు దీని నేమనవలెను ? 

ఓకడు అతిగా తినును. ఐనను వానిదేహాము చిక్కి.యుండును, ఒకడు 
అంతగా తినడు. ఐనను పుష్టిగా కనబిడుచున్నాడు. దీని రహస్య మేమి ? 



xxxxxi 

ఒక రికావాడు లాటరీలో లక్ష నంపాదించెను. కొందజు లాటరీలో పోగొట్టు 
" చి 

కొనుబయేగాని సంపాదించి యెజుగరు. దీనికి కారణ మేమి ? 

ఒకడు ఎక్కువగా చదువడు. ఐనను మంచిమార్కులు సంపాదించును. 

' ఒకడు ఎక్కువగా చదువును. సరిగా మార్కులు రావు. గారణము ? బుద్దిసూ క్ష 

తలో తేడా అని యందుమా? ఈ తేడాకు కారణము ? 

ఒకడు పుణ్యాత్ముడు. కాని అన్నీ కష్టాలే, ఒకడు పాపాత్ముడు, కొని, 

ఆంకా దర్జాయే. 'హేతు వేమియై యుండును ? 

ఒకడు (గ్రీమంతుని యింట బుట్టును. ఒకడు దరి(ద్రునియింట బుట్టును. ఈ 

శిశువులు ఏ పుణ్యము, ఏ పాపము తెలియనివారు. వీరు ఈ జన్మలో ఏమిచేసనారు 2 

శాస్త్రమిట్లు చెప్పును. సుకర్మకు ఫలము-సుఖము. దుష్కర్మకు ఫలము 

దుఃఖము. ఈ ఫలము ఇప్పుడు రావచ్చును. ఆలస్యముగా రావచ్చును. లేదా 

మతియొక జన్మలోనై నను రావచ్చును. ఇన్సూరు జీవించియుండగా రాదు. ఐతే 

ఇన్ఫూరుచేయుట వ్యర్థమనవచ్చునా ? ఒకడు నూలు యజ్ఞములుచేసెను. జీవించి 

యుండగా ఇం(ద్రపదవిరాదు. ఐతే ఈ యజ్ఞములుచేయట వృథా అని అనవచ్చునా ? 

శాస్త్రీయమైన కర్మ సత్కర్మ యనబడును. శాస్త్రవిరుద్ద కర్మ దుష్కర్మ 

యనబడును. వివరములు తెలియవచ్చు; తెలియక పోవచ్చు. ఎప్పటికై నను సత్కర్మ 

(శయస్సును, దుష్కర్మ అనర్హమును కిలిగించుననుట కర్మ సిద్ధ తము. 

అదృష్టములేక ఏదియు లభింపదు. లభించినను ఉపయోగపడదు. పరి 

శీలింపగా పలుచోట్ల (పత్యక్షమగుచుండునటిదె ఈ విషయము. సత్కర్మ అదృష్ట 
ళా అ అ 

మును, దుష్కర్మ దురద్భషమును కలిగించుననునది కర్మసివాంతము, 
రణ ౧ 

మితుడు (శ్రీ కోట వెంకటసుబ్బారావుగు స్త భాగవతార్ నిరాడంబరుడు, 

నిరహంకారుడు, చాలా సౌమ్యుడు, కొల్ల, కసటములేని మంచి వ్యక్తి. భావము 

మధురము, బాష మధురము, కంఠము సరేసరి. అంతయు మధురమే. 



నన! 

చిరకాలము వివిధ (గంథములను పరిశీలించి, వివిధ (ప్రదేశములలో సంచ 

రించి, వివిధానుభూతులను గడించి యీ పెద్దగంథమును రచించెను. ఈ (గంథమన 

కర్మసిద్దాంతమునే గాక భర్తీ, జ్ఞాన వె రాగ్యాది పిషయములనుగూడ ఏపులముగా 

వివరించియున్నాడు. 

చక్కగా చదివి, సత్క-ర్మానుష్టానపరుల మై, ఇంకను ఎక్కువగ సజ్జనులమై, 

భగవదనుగహపా(తులమై, సర్వ (శే మము లను సంపాదింళుముగాక |! 

ఆంధనిర్వాణాశమము, ఇట్లు 
హృషీ కేశము ఆ 

10-78! శుద్ధచైతన్యన్వాపి 

కరా 

ఆత్మీయత 

అమరావతిలో నాడు అమరేశ్వరుని సన్నిధిలో కృష్ణవేణి (ప్రవాహముతో 
పోటీపడుతూ వెలువడిన మీ అనుభవపూర్వక హరికథా గానలహరిని (ప్రత్యక్షంగా 
చూదాను. సరస్యతీదేఏ మీవంటివారిలో సంస్కృతిని శాశ్వతంగా భ(ద్రపరచిన 

ర్రీతికి కృతజ్ఞతలు (ఫకటించుకొన్నాను. నేడు మళ్ళీ కర్మ సిద్ధాంత (గంథములో మీ 

అనుభూతి పరంపరకు అక్షరాకృతి దర్శించాను. “ీపలికించువాడు నరసింహుడే " 

అనే చెక్కుచెదరని మీ విశ్వాసానికి జోహార్లు, మీ రచనలో గుణ్యగహణ పారీణత 

(పత్యకరంలో (ప్రత్యక్ష మే. ఎందరో మహానుభావులు.ఎన్నో ప్రాంతాలు ఆ ఎన్నెన్నో 

అనుభవాలు _- ఇంకెన్నో విశేషాలు అన్ని కలిపితే మీరూ మీ జీవితమూ దానికి 

పుస్త కరూపంవ స్తే ఇట్లాగే ఉంటుంది అనిపించింది. సంప్రదాయానికి సన్నిహిత ౦గా 

నవ్యతకు దగ్గరగాఉన్న మీ సంస్కారం వర్తమాన సమాజానికి ఆదర్శంగాఉంది, 

భావితరాలకు ఆలోచనసంచుతుంది అనడం నిస్సందేహం. 

ఇ. నపున్సులతో 

18-7-81 దీని దీక్తితు లు M.A. 
న, B.S సంస్కృత కాలేజి. 



పండిత రాజు “సరస్వతీ కంఠాభరణి “సాహిత్యసుధాకరి సమ టన. 

న్ పటా హమమన 

సూడిద [ప్రభాకర శీరష్ట భగవాన్, M. A. 

అధ్యక్షులు : సంస్కృత కళాశాల, పొన్నూరు, 

చరిత్ర కందని చిరకాలమునుండి, జాన. విజ్ఞాన దధితులను (పపంచం నలు 

దిశల వ్యాపింపజేయు ప పవిత్ర భారత దేశమున భారతీయులుగ జన్మించిన మనము 

అదృష్టవంతులము. మనం భారతీయులం. మనది భారతదేశం. మన సంస్కృతి 
భారతీయ సంస్కృతి. మన విజ్ఞానం ఆర్ష విజ్ఞానం. వెద్క కాస్త, పురాణ, ఇతి 

హోసాదులు, రామాయణ, భారత, "భాగవతాది పుణ్యచరిత్రలు మన జాతికి జీవనాధా 

రాలు. మన ఆధ్యాత్మిక జీవనవిధానం, మన నై తికవిలువలు, మన ధార్మిక భావ 

పరంపర, మన ఉత్తమ సంస్కారాలు, అందరి మన్ననలను పొందినవి, 

మనం కాదనేవ్య కి మకిషప్రానుడు తపస్సునుండి జోోతిర్మార్గంలోనికి, 

అసత్తునుండి సళ్తునకు, మృత్యుమార్గ౭నుండి అమృత సౌధంలోకి తీసుకొనివెళ్ళు . 

మానవుని, ప్రాపంచిక ఆధ్యాత్మిక నుఖశాంతులను (పసాడించే దివ్వ శ్రిసాధనం' మతం, 

మతం మనపాలిటి దేవుడిచ్చిన వరప్రసాదం. మతంలేనిదే మానవుడికి మనుగడేలేదు. 

కర్మ, భ శ్ర జ్ఞాసమార్గాలు హిందూధర్మానికి మూలాధారాలు, ఆధ్యాత్మిక .. 

ఆనంద సామ్రాజ్య మూపాఠికి మూలసోపానాలు. వేదహితకర్మాచరణ ఆత్యంతా 

వశ్యకం, సత్కర్మాచరణతో బుద్ధి సున్నిత మై, సునిశిత మై, పరిపక్యమగును. ఆ 

సమయంలో భ కి భావ పూరితుడగు వ్యకి, నామ జప పారాయణ పరాయణుడగును. 

ఆర్ష మైన బుద్దితో జ్ఞానమార్గ గవేషణచే స్తే మార్గం సులభమవుతుంది. 

మన (వాచీనులు కర్మసిద్దాంతాని కిచ్చిన ప్రాముఖ్యత అద్వితీయం. కర్మ 

సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించకపోతే, “లోకంలో మనం ఉద్ధరించే సుఖదుఃఖాలకు, కష 

నష్టాలకు, సమాధానమే దొరకదు. భగవంతుని దృష్టిలో అందరూ సమాన మేకదా! 

అందరూ ఆయన అనుంగుబిడ్డలేకదా ! మరి ఈ వ్యత్యాసాలకు, “హెచ్చుతగ్గులకు 

కారణం ఏమిటి ? దానికి కర్మోసిద్దాంత మే సరైన సమాధానము. మంచి కర్మచే సె 

సుఖిసాం. చెడుకర్మచే స్తే కష్టాలను అనుభవిసాం. ఈ సిద్ధాంతం చాలా శాస్త్రీయంగా, 

సహేతుకంగా, ఉండుటవలన అనాదికాలంనుండికూడా “భారతీయులు. వేద, శాస్ర, 

పురాణ, ఇతిహాసాదులను అనుసరించి, నిత్యం తమకు (ప్రత్యేకంగా చెప్పబడిన 

విధులను స్మృకమంగా నిర్వర్తిస్తూ వస్తున్నారు. కర్మ(ప్రభావం, అనుల్లంఘనీయం,. 

కర్మసిద్ధాంతం అత్యంత ఆదరణీయం. 

ఆం|ధదేశంలో సుప్రసిద్ద హరికధా విద్వాంసులు, భక్తి ప్రచార ధురీణులు, 

పండిత పామర పరిచితులు, ఆధ్యాత్మిక (ప్రచార సార్వభౌములు, హరికథక కుల 
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దీపులు ' (శ్రీ కోట సుబ్బరాయగు ప 'భాగవతారులు ఉదారచరితులు. శ్రీ లక్ష్మీ 

నృసింహ “కరుణాకటాక వీక్షణములతో పరిపూతులైన ,శీ గు పగారు, తమ హరి 
కధామృతమును ఆబాలగోపాఠలమునకు అందించు ధన్యులు, తెలుగుదేశంలో వీరు 
సుపరిచితులు, వీరి కధలు. అవ్య క మధురానుభూతులను కలింగించును 

(శీ సుబ్బరాయగు ప భాగవతార్ గారు మంచిపండితులు, కవులు, విద్వాంసులు. 

సంగీత, సాహిత్య మర్మజ్ఞులు, (పజలనాడిని తెలుసుకొని వారి హృదయకే[త్రాలలో | 

ధార్మిక భావ వీజములను నాటుమనీషి, 

(శీగు ప్పగారిచె రచింపబడిన “కర్మ సిద్ధాంతము” అనే (గంధాన్ని ఆమూ 

లా(గం పలుపర్యాయములు ఎంతో ఆస క్తి తో. చదివాను. ఈ (గంథరచనలో (శీగు ప్త ప. 

గారి పరిశ్రమ, ఆవేదన, తపన, ఆందోళనలు వ్యకమగుచున్నది. ఈనాటి, సగటు 
మనిషికి ఈ (గంథం .ఎంతో అవసరం, 

ఈ కాలంలో ఇటువంటి ఊ త్రమగంథాల్ని అదరించాల్సిన.. అవసరం ఎం తె నౌ 

ఉంది. (గంథక ర ర్ ను అభినందివ్వాల్సిన అవసరంకూడా ఉం౦ది, అం తేకా కాదు ఆస్కు 

లందరూ శ్రీ గుపను సమ్మానించాల్సిన ఆవశ్యకత కూడా ఉంది, 

తెలుగు సాహిత్య లమ్మీగళసీమలో మంచి ముత్యపుహోరాన్ని ' సమర్పించిన 

(శి సుబ్బరాయగు శ్ర బ్ ధన్యుడు, ధన్యతరుడు, ధన్యత ముడు, 

ఈ (గంథం కొంతమందికై నా కనువిప్పు కలిగిస్తే శ్రీగుప్త (ప్రయత్నం 
ఫలించిన'ప్తే, అస్తు, | | 

శ్రీకృష్ణ భగవాన్ 

* కవిశేఖర, ఆయు ర్వేదమారాండ”, (గంథె రఘురావుగుప్త 

(శీ కోట సుబ్బరోయగు ప స విరచిత “కర్మిసిద్దాంతము” ను స్థాలీవులాకన్యా 
యంగ చూడడం తట స్పించినది.. పద్య కవితకంకొ గద్య కవిత రచీంచడం చాల 
కష్టము. కాని గద్య కవితలో శ సుబ్బరాయగు పగారి లేఖినీ పలు నాట్యభంగిమ 
ముల సంతరించుకొన్న ది. శ నారసింహోపాసకు అగు (శీ సుబ్బరాయగు ప్ప పగారి. 

రచనకాదది. సాక్షొత్నారసింహుడే యీ రిచనను సాగించాడు. 

రమామణీ వీరిని యితోధిక కీర్తి శిఖరముల నధిరోహింపచేయుగాక. 

మూర్కాపూర్ , 19-7-68 



రచయితే 

కోటు సుబ్బ రాయగు ప్రా రాగవతు (డు 

భగవానుని దిములీల 

శ | "ఇ ఇట్ గ్య గాం జ! వలో = mS US WW లమ్మేనృసింహసి (మివ ది దివ్య భవ్య సవ్య 

కళావ తారమూర్చువై జన్నాంతర పుణ్యాతహః ఫలముతో నార్హ బుముల 

చుహో త్తమ సంస్కార విభవముతో మహారణ్యసీనులండు' వెలు 
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గొందెడి కొండబిలమునం చెన్ని యో సంవత్సరములు తపోదీమూదక్రు లై 

సర్యాద్భుతశ క్రి సమన్విత మైనభ గ వత్స్యరూపతే త్త్వ్వదర్శను లై లోకోద్ధ 

రణమునశే (ప్రకాశముజిల్లా నూర్కా-పురమునకు  శెండుమైళ్ళ 

దూరమున పశ్చిమఫాగమున కుండికనదీతీరమున సుందరమైన [పకృతి 

కాలవాలమగు పుణ్యస్థలమునందు (శ్ర కపిల మహర్షి తపస్సుచేసిన 

రమణీయమగు గిరిశిఖరమువై. (శ్రీ లఖీనృసింహమూ ర్కిని | ప్రతిష్టంప 
చేసి యారాధించి, భ వసాగరతరణోపాయమును కాంవ్నీంచి విచ్చేసిన 

ముముతు నుల చెందరినో యుద్దరణమునొందించి వృద్దుల యోగవిద్యా 
శ శూ ఇ 

త్ 

విభూతితో సమాధియందు (పకాశిం చెడ సద్దురు Et న్ శీ యోగానంద 

నరసింహస్వావివారి మహోజ్యల దివ్య యోగాత్నిశ కి _పసార్మపభావ 

మహినూవేళ ముతో సాగించిన కర్మసిద్దాంత విశేవ సముదాయము, 

లో కేశ్వరు డై కరుణాసాగరుడై సమసస్త్వమున కాధారుడి, సర్య 

పాణికోటి హృదయగుహాంతర నివాసుడై. చేదాకీతుడె సరంముతానె 

తానే సర్వమై సకల భువనమోహనుడై, సాధుసజ్జనపరిపాలకుడై , 
సర్వదుష్టజనవిధ్వంసియై నా_స్తిక హృద యుల క గమ్యు డై దానవ రాజ 

[ [ 

సభా స్ప్తంభసంజనితు డై కోటిసూర్యుల కాంతితో వివిధాస్త్ర విజృంభణ 

ముతో ఏరభయానక కరుణభీభత్సస్యరూపుడై లోకకంటకుడై న 

హిరణ్యకశ్యపుని వమ భాగమును |వ్రయ్యలుశేసిన మహో|గమూ ర్తి, 
తనయం౦దుగ ల చైతన్యమే సరగభూతములందు గలవ నెడి యై (తే 

9 జ . అ, జ గి | తత్త (దృష్టితో నే పాణి కపకారమొనర్చ్భక సర్వార్పణ బుద్దితో లోక 

మున చరించిన బాలభకాచేసర |పహ్హాదమూ రిని పరమకరుణతో 
రవ్నీంచి రాజ్యరమను ము క్తి సామ్రాజ్యమును |ప్రనాదించిన పరమా త్లయే 

శ ల క్నీనృసింహమూ ర్త. 

కీరసాగరశయనుగే వేణుగాన ఏినోదియై భువన మోహన 

సౌందర్వస్యరూపు డై (పణవనాడానందనురా ర్చిమై నబ్బు భజం చెడి 
(౮ a 0 0 
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కత ర'సుని సరగసా తక కార్భనిర్యాహాకుడై స్వార్థ దాహపీడితులు 

శాసని, శవిపండిత విద్వ దాయక నాయకమణులను ఎదా రవ్నీంచెడి స్వామి 

శ్రీమన్నారాయణుడు. నాకర హితుడు, జగ టే కా రాథ్యుడు అంబోధిజా 

కరుడు ఆరావనుడు రవిశశివహ్నీ నయనుడు భ కృజనవశవ ర్తి, దేవ 

చేవుని దివ్యలీలావిలాస వినోద యోగవిద్యా (పదర్శనము లన్నియు 

చితవిచిత్ర మనోహర మంగళమధుర దృశ్యములు,. 

నేటికి సృష్టియారంభము 197 కోట్ల 29లశుల 49 వేల యెనుబది 

ఏంవత్సరములు గడచినవి. ఈ దుర్మతి సంవత్సరమునకు, కలీయుగారం 

నము. (శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నిర్యాణము ఐదువేల యెనుబది సంవత్సర 
ములు గడచినపి. 

బుషభుని కుమారుడు వేదవిజ్ఞాన హృదయుడు (పణవోషాసకుడు 

న “భరతుడు” పాలించుటచేత ఈ భూఖండమునకు భరతఖండమని 

పరువ చ్చెను. 

సర్యనామ సముదాయము వేదములనుండి యావిర్భవించినవి* 

ట్టి మహిమోశేతములై న వేదములు, స్వరములు, [తిలోకములు, 

ఈ చరాచర [పకృతియంతయు ఓం కారమునం౦ంచే నుద్భవ మొందినవి, 

కందులకు |పమాణమిది. 

“ఓంకార | బభవో వేదాః | ఓంకార (సభవస్వరాః 

ఓంకార ప్రభవో సర్గం తె ఎలోక్యం సచకరాచరం 

సర్వజ్ఞుడు సర(శే కి మంతుడగు భగవంతుడు _ జగత్తునకు సృష్టి 
ay రో లాలి లు 

ట్ఖ 
రమాళ్ళుని పావనలీలలు. అట్ట దివ్యశ క్రివంతములై న భగవ లీలలను 

జిం చుటకు మరియొకరికి సాధ్యముకాదు, 

రె సర్వేశ్వరు డె విలసిపియున్నాడు. విశ్వసృస్థి స్టితిలయములు 

విషయవిముఖు లు (బహ్మనిమ్టులగు జ్ఞానులు కొందరు వూ తము . 

“గనంతుని పావనలీలల నర్ధముచేసికొని  యానందించుచున్నారు. 
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సామాన్యజనూలను తము దివ్యబోధలచే ఆనందింప చేయుచుందురు, 

సూయకో బానిహలై విషయ సుఖములకులో నై కాలమును బారి కాయ 

ములను చుర్యుయ మొన ర్పెడి నరుల పృూదయములలో సత్ఫరిణామ 

మును కల్సించి జీవితనడకలలో ధర్మమును. మేళవింప జేసి తీ ద్యారా 
భగ వత్సాన్ని ధను పొందుటకు మహాత్నుల నేసులు వారి తపోబల 

మునే. విజ్ఞానచకునులతో _ పరిశీలించి సృస్టిరహస్యములను _ పతిత 
జనోద్దరణమునకు సరియైన  భవ్యమార్షములను |పబోదములొనర్సి 

ఆనండింపచేయు 'చుందు. 

అటి మహాోనుులలో నొకరె సిదతపోయోగశ కి వాగిలాసు ఢి జై 7 ఆవి స 
వైన సద్దురు శ్రీ యోగానంద నరసింహస్వామివారి పరమపవి; తనావు 
మును వారి యోగాలీ ర్యాద [పనాద మహామంత్ర ధా్యానమునుు, 

శ) ల'హీనరసింహస్యాామి నామసంస్థరణమును భకితో యొన ర్చెడి 

మహావుణ్యపలశ క్స్ యే నాలోచే నన్ని విధముగ వాయించి మా 

కందించినద. 

ద చ బు వుజె << 99 గా . అవ్యయు డై నిత్యమంగళ స్వరూపుడై సృృషి స్థితిలయా ధి, ధు 

లకు నాథుడైన (శ్రీభగవానుని వాణిని విస్తరించి. కర్మలుసాగించిన 
వారెంతటి ఘనులై నను కర్ణఫులములను తప్పించుకొని భువివై [బన్రక్ర 

జాలరు, 

భగవ ద్యాణియే 'వేదగాన మైనది. ఆ వేదగాన మే జగత్తుకు 

ఏజానమె బహునుఖముల విరాజిలినది. అటి విజానమును ఆర gi యా గా లు య యె 
బుములు తపహోసమాధులందు దర్శించి పిని లోకమునకు (పబోధ 

'మొనర్శిరి, 

అర్హ బుషులు (పసొదించిన పిజ్ఞానవు కాంతులకు, మహాకవులు 
వాగ్లేవికృపతో లోకమున కందింఛిన నిస్వార్థ నిర్శల కనితాదీశులకు 
యొట్టి భేదము లేదు. అట్టి యాదర్శధర్మ _పబోధాత క సత్య సం"బేశోప 
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1శములను మాయాశ క్రికి వళలై నవాణెల్లరు ఏస్గరించి లోకమున 
పథధర్శవ ర్హనులై (వతిఫలముల ననుభవపం చుచున్నారు, అట్టవారి 

తిగతి స్వరూపాదినైఖరు లివిధముగానున్నవి. పాఠకులు యేక్శాగ 
తుల పఠించి సత్యమును గుర్తించగలరు, 

ఈ భువివై జరిం చెడి వద్వత్క-వి తావతంసులై న పెద్దలు, బంగరు 
డైలమోద సుఖాసీనులై | పజాపాలన మొన ఏడీ చ్మకవ ర్హులు, భూమ్యా 
"శాది గమనములొనర్చెడి భౌతికపరిశోధన లొనన్పెడి విజ్ఞాన 
తేలు బహుశా స్త్రములు పఠించిన సాహితీశ క్రి తో నా_స్టికాసిక 

-దనలళో సర్యజనుల సంశయముల నివృత్తి చేసెడి తార్కి-కులు, 
౨టితో చూచినంతవరశే నిజము తీదితరము ల ఎయు సత్యము కాదని 
ాదిందెడి నాస్తికులు, కండయండ సంఘబలములతో నోరున్న వానిచే 

సూరని మొండి వాగ్యాదము రొనశ్చెడి మూద్ధలు, జిహేం ద్రియ 
హాం దియముల చాపల్య ముతో సంఘవ్యతి రేకములై న కర్భలు 

ము క్రి ళకుల నుపయోగించి సాగించిన నాడెట్టిక క్ట నష్టములు చేవనెడి 
'పలచితులై న జనులు, నవీన కాలమున కుబుద్ధితో మేధాశ క్రి సంపదను 
ఎర్వినియోగ మొనర్చి సాగించిన దై వధర్మాపరాధ రచనాక ర్భలు, 

'దృసము కలసినచ్చి కానిపనులొనర్చి కాసులను సమకూర్పుకొొనిన 

గా త్కా-లిక సుఖభోగలాలసులు, రామారాధనలు సాగించుచు, కామా . 

ాధనలగో' మునిగి తేలుచు, కడకు కర్మపరిపక్ళమై కృంగి కృశించి 

శించినట్టి [సేమకోగులు, పరులకు ధర్మ; పజోధము లొనర్చుచు 

గారాచరించక కడగండ్లపాలై కన్నీరుగార్చెడి ధర్శ(దోహులు, 

(బహ్మసత్య- జగ న్నిధ్యా” యనెడి (శ్రీ శంక ళాచార్య బేశికలనారి 

గాణేని పలుకుచు పరులమతులను మార్చి వారొసంగిన యర్థముతో 
సత్తు పదార్థములను మెక్కు_చు, కామభోగ స్వేచ్చావిహోరులై చరించడి 

ాణచా వేదాంనులు, భగవన్శందిరములలో భకులనతె నటనకు 

గొనర్పుచు కన్నులుమూసి భజనలుచేయుచు వారికి యలవడి; 
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వ్యభిచార చార్య సురాపానాది కర్మలు యధాతధముగా సౌగించెడి 

దొంగభ కులు, భ కురాం[డు, నొప్పవారై వయసు పెరిగి విరివిరిగ ధన 

సంప త్తిగలిగి తినెడువారు కట వై పబుక్షరిం చెడి బంధువులు విరోధులై 

రయొంటరి జీవితము గడుపుచు ధనాశతో తబ్బిబ్బుచెంబెడి లోభహృద 

యులైన నరులు, సంతతిలేక, సంతకికవ కాశములేక పూర్యార్థితేము 

తుఫ్టీగానుండి పరోపకారములనకై వైసలు ఖు చేయజాలని పరము 

లోభులై న మనుజులు, మహాత్సులను దురాత్ఫులని, దురాత్ఫులను 

మహాత్ముల నెడి దుహ్పచారములతో పొట్టలునింపుకొ నెడి దుష్టులు, 

“ధనము శెశ్యశము కాదు, "దేహము శాశ్వతము కాదు, దె వమొక్క_డే 

శాశ్వతము; తను మనోధనము లర్పించు శే, శిష్యుని ధర్శము, సర్వ 

సంగ పరి త్య్యాగు లై న మావంటి మహాత్ములు మికు లభించుట దుర్లభ 

మనెడి తియ్యని చేదాంతముతో భక్తుల మకులనునూర్చి వారి ధన 

చారాది సర్వ్యస్వమును కొ లగొ మెడి దొంగగురువులు, మహో వేదికలవై 

చేరి వేలాది సభికులకు భ్క్తజీవితచరి తలను. గానమొనర్పుచు భి 

శక్తి గణనీయ మైనదని [పబోధములుచేేసి తా మాచరణములందుంచ 

జాలక భ క్రివ్యతి రేకములై న కర్మల సాగించెడి మోసకారులై న దోవ 

పృాదయులై హరిదాసులు, కళ భగవానుని స్వరూపము. ఆ దేవ బేవుని 

చేరి తరించుట కిది రాజమార్షమని ముభురసంగీత గానము లొనర్చుచు 

తుష్టిగా _విరాళములనుపొంది లోభత్వముతో యివ్యనఅసినవారి! 

తిలోదకములిడి తప్ప తాగి సిగ్రఏడి చిందులువేసెడి దుష్టకళా కారులు, 

అచలము? పరిపూర్ణ ము; సర్వము నేనే, నేనే సర్వము, వ్మిగహములు 

లేవు, వి) గహారాధనలులేవు, దానములవేదు, ధర్మము లేదు, సర్వము 

మిధ్య యనెడి తమాపావాక్యములతో గారడి వేదాంతముతో లోక 

మునకు టోపీవేసి లోకసుఖాలకు మరగి మనస్సులోని దు ర్వేగమును | 

జయించ లేక తవుకుతా మే సర్వజ్ఞులమని భావిం వెడి మిధ్యా వేదాంతులు 

గుడులని, గోవురములని, సప్తాహములని;, సన్మానములని; (_గంథ 
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౫దోణములని, భక్తిగల పెద్దలకు వినయముతో దైవకథలు నచ్చ 

ప వారి ధనమును విరాళరూపముతో మెల్లగాలాగి స్వంత ఖర్చులకు 

హోచేసి పెద్దలకు చాధకట్టంచెడి కపట నటనాచాతురీథురీణు లై న 

దమతులైన నరులు రవాణాసౌకర్యము లన్నియు కలుగ చేసెదము 

ఏికినాలిన [తోవలను రాశమార్లములవ ల రూ పారిదించెదము. 

ము గెలిపించండి మా వోట్లన్నియు వమూే యివ్యండని మంచి 

ాకర్ణిములాడి, (పజలునమ్మి 'వేసినవోట్లు బలముతో గెలిచి గద్దె లెక్కా 

దవారిని మరచి చకించెడి మేకవన్నెపులులై న రాజకీయవేత్తలు, 

నికథక కళాకారులను నమ్మించి బహు శమలపాల్సేసి కథాగానోప 

బులు చేయించి కడకు వె సాలివ్యక, [పసాదమునిడక కంటికి కన్పించని 

'మతులై న 'పెద్దమునువ్యులు, పేద లై మహాకనవులై యఖండకృషితో 

గా ర్రిచేసిన కావ్యకథలను దొంగ లై సంగ్రహించి తమశేరిట ముదణ 

వేయించి, సన్శానములు పొందిన సాహితీ [దోహులునోటం “సత్యంవద- 

రం చరి యని నుడువుచు జీవితాచరణములందు సత్యమువధ యె 

ర్భము చెరపానై నరీతి చరించెడి సమాజ దోహులు, బహువిధరూప 

)లాసములతో వేదవాజ్మయమును పచార మునర్చుచు "కామినీ 

ాంచనకీ రి చాహములతో పరితపించిడి ధర్మదోహులైన చేద 

౧డితులు,: దైవ కార్యముల నిర్వహణముతో |ప్రజలసొత్తు నార్జించి 

గమి కార్యమున ౫ సగము స్వ కార్యమునకు సగము స్వాహాచే సెడి 

'లికాలపు పెద్దలు, భ కుని చేషభావలతో యజ్ఞలై నవారిని మెప్పించి 

“అబొల్లికథలతో వారి ధనమును (గహించి భక్తివిడచి భు క్తిచూచు 

ా చెడి నిజభ క జన దోహులు, గీర్వాణభాహాసమన్విశు లై న భక్తి 

థల (పచారముతో ముముతీజనసహ స ముల మనస్సులను రంజింప 

జీసి వారొసంగిన ఘనమైన పారితోషికములతో ధనవంగుడై న 

స్వామి, . లోభత్వముతో మైసాలలో పరనూత్మను జూచెడి వైఖరికి 

దిగజారి డైవదృష్ట్రిని పోనాడి ధర్మబుద్ధిని విడనాడి థనాశాప్లిశాచి 
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వాడికోరలకు చిక్కి, సుఘగెరవును గోల్పోయి యొంగిలవేత శా! 
నదల్బని స్థ తితో చెలగెడి భ క్రి గీతా పబోధ (పచారోద్యమనాయకుల్స 
విమలోర్థ్వ్యపురయడనామథారులై భ క్రిగీతాగానాలాపములతో చూచ 
వారి కాశర్చమును కల్షించుచు నిత్వజీవితజీవన వృత్తి కర్చములలో 

నమాయకుల క న్యాయము కల్లం ఇెడి కర్ణవి శ్వాస దోసాలు, "మొద 

వైన వారెందగో, నేటి కలిపుకుషునకు నెలనైన లోకమునందు వివిధ 
స్థలములయందు వివిధ తరగతులందు విరివిగా కన్పట్టుచున్నా రు. ఇట్ట 
వారెల్లరు తెలిసిచేసిన యధర్శకర్మల (పతిఫలములను తేప్పిం నుకొను 
టకు సాధ్యము కాదు కాదు కాదు, 

నరుడు, ధనము-బలము (పభుత్వమునందు పలుకుబడి సంఘ 

బలముగల రోజులలో పాపకర్ట్శలళొనర్చినను నా శేవిఛభయము లేద నెడు 
యహంకృతితో దుష్ట్రక ర్శలొనర్చు చున్నాడు, ఇటా హీంచుట ష్రాల్ర 

తెలివితక్కువ యని తెలియవలెను. 

ఆనాటికాలవు రావణ, కీచక, దుర్యోధన, మై౦ంధవాది వ్క్రలఫ 

మించినవాడా'! నేటికాలపు పాపక ర్మాచరణుడై న మానవుడు. సెజము 

"తెలియక సత్యమున కె పయత్నించక 'కర్ణసిద్ధాంతము' ను ఆద్యంళ 

ములు పఠించక గుప్పశ కిని గుర్తించక తనకు తెలిసినదే సత్యమని 
తానాడెడి నుడియే వేదనుని తానాచరించెడి కర్శ మే దై వకర్శయని 

దా 

తనలో తాను విజ్ఞవీగుచున్నాడు, 'దైవకరుణ తొలగిననాడు భౌతిక 
వాదియగు నరుని బలమెంత * ధనమెంత ? 

ఈ జగతిలో నందరికి మన్నమై [పగతి సాధించిన నరేంబుడె 
నను (ప్రకృతిస్థితి, వ్యతిరేక మై కర్గులశకెదురై నిల్చి యెకిర్చిననాడు 
బానిసై [బతుకును సాగించవలసిన బే ! తుణశాలమున నరుని చి తము 
వి జీ పరిః మును | కప సం 
తము వితము పరిణాముమును ఫొంది కప్టనహ్మాలను చేకూర్చి సం తో 

పము నొందించున నెడి నుడి లోకానుభవసిద్ధ మై యలరారుచున్న ది. 
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నరుల కైశ పరము చెర తనము పలుకుబడిగ లిగిన రోజులలో 

*క్రాగేప కారములైన వఫష్టవిశేషములై నసా కకత END కర్ణలనే 

న అగు చుతో స్పుజాపహెమ. వ్య కలకు (ప్రోప్రించెడి "భేద 
వాదములు, లాభనష్టములు,' 'సుఖదు? క్రిములు, "జధయూాపీజయములూో 

"రి తెలివిచేతను -శెట్వితక్కు.వచేతను కాద నెడి సత్యము [పతి మనుజు 

© తెలిసినవే ఎంద్యుచేతనని (ఫశ్న వేసుకొని. సత్యమరచినచో, 

శ్రీలు" తకాలనునరద క రృవ్య కాలమ్తునంద్దు మొనర్చిన కుకర్శ్శల 

నరుజొనర్చిన  ఫుణ్యకర శ్రలఫలము క ర్త వ్యశాలమునం దనుభవ 

నకు 'వచ్చిననొడు-' 'సహొసు తలకుగల- వ క్రగుణములన్నియు స్మక్రమ 

లై, “నిక శ్రీరముల” వచలె-కలసి' 'చరించునుందడురు. - పుణ్యఫలము లేక 

వునకు తానొనర్శ్చిన పాపకర్శఖపుల. మనుభవమునకు వచ్చినరోజులలో 
స్ట కీ మొ, సుకుడు శత్రువై. *2మిణము ద్రణమై భాధ లకు గుజిచేయును. 

(| 

"నాబ్ఫియండు పుట్టిన పరుగు నాభీయంచే మరణించు” ననెడి 

రే క్రీ. నెంత టి లోశానుభవమును చోట్టుచున్నదో పాఠికేలు "గమ 

ఎచవ_లైను. దొంగ ప్రవ వర్త త్రి గలవాడుదొంగతనమునంచే మరణీంచును. 

య్యుమునకు. శాల్పుదువ్వి కత్మిదూయు. నరుడా. కయ్యమువలననే 
వాటి - భాం 

గౌణావ్వుల్రను గోల్లోవును. వఏవృత్తి త్రి తో చ్రరీంపైడి నరు డావృత్తి త్ే 

న జీవిల్తిము నంకిత్రము చేయుచున్నాడు. ఆంధ చేశ (పజల' “మన్ననల 

"ందిన ముభుర్గగాయుకు' శ్రీ ఛామోరిజనేయు యుద్ధము” ఇ 'ఊాహోశయరదు 

1 అంజ నేయప్మాతఛ్గారి. జీ జలా alsa కళోవేదికన 

శ్రీరామా! రఘురామా!”యస్ ' కితో'తో శోరార గానముచేయు 

నే తన" ప్రాణములను నోల్పోయెను.. _కర్ముగతి. రహ హస్యము బహు 

చీ త'మైనది. 
మ జం 
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కర్ణసిద్ధాంతముల్ ని లోతులను నీతులను గురించి వ రించిన 

నాడు కర యె భక్శియె, భ క్కియే జ్ఞానమై జ్ఞానమే విజ్ఞామై, విజ్ఞానమే 

విశేపశ క్రియ శక్తియే సర్వేశ్వరునిలో చేర్చి తాదాత్మ్యము చెందు 
చున్నది. 

నరుడే నారాయడనుట నతిశయో క్రి కాదు, ధర్భకర్శలు 

చేయు నా రభర్భ్శకర లెన్న టికి చేయరు. చేయుటకు సంకల్పించరు. పరి 

పక్వ ఫలమునందు పచ్చివాసన వగరుగుణ మెన్నటికి నుండచేరదు, 

నరులలో కొందరి వేపాభాప్యాపవ రృనములకు పొత్తుకుదురని 

కారణముతో కర ౧ ప్రభావరహస్యవి శే వ వివరములను, సమాజములో 

గల యొడిదుడుకు కర్మలను, కర్భలొనర్చు వారి వేషభాషల స్వరూప 

మర్యాదలను, ముముతేుంవులకు తెలియ జేయవలయు నగెడి యావేద 

నతో, హిందూమత [పాశ స్త్యము దినదినమునకు థీణించుచున్న దనెడి 
బాధతో, తదితర మతములు నా యా మత పబోథకులు "హైందవ మతే 

ముసై డాడిచేయుచు వమ్ముచేయు చుండిరనెడి యావేదనాగ్ని నాలో 

విజృంభించి పైందవవుతమునందు గల వారిలో కొందరొనగ్చెడి 

కకర్శములను ధర్మబద్గముచేసి సర్యమతములవారి కాదర్శముగా జీవిత 

జీవనకర్శములను (పతి భారతీయపొరుడు నాదలడాల్సి వెలుగొందవ లె 
ననెడు యాకాంకతో, తమతప్పు తామెజింగి సంస్కరణ మొందించన 

నాడే మతమునకు; మతేమును సృష్టించిన పెద్దల 'ధ్యేయమునకు ఖ్రరో 

గతి గలుగుననెడి పరోపకార చింతనతో నాలోచేయుండి నాకు ెలి 

యని యజ్ఞాతశ క్షి సంఘ|శేయస్సభిలపించి వాయించినది. 

(పతికర్శకు కారణమున్నది. కార్యము, కారణము, చిత్రవిచిత్ర 

ముగా కరియుచుండును. ఈ గచన యొనర్చ్పుటకు సెతము కారణ 

గలదు. ఐనను కారణము దై వలీలావిలాసమని నా (పగాఢవిశ్వాసము. 
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1977 వ సంవత్సరము సెస్పైంబరు 28వ తేదీన ఒరంగల్లు 
ల్లా, జనగామ తాలూకా “చేర్యాల” లో శం హరికభాగానము 

వీయుటశె_ సాగించిన ధూవముశకటయానమునందు నే పొందిన శుద్చాధ 

గనుభవ మే ! (పథాన కారణమై కవి తా వేశము గల్లించి కలముబట్టి 

వాయించినది, 

సర్వము భగవానుని, దివ్యలీల. ఆ నృసింహభగవానుని 
'రుణయే భక్తుని కస్నీటిని పన్నీటిగా మార్చగలదు. కవితాశ క్రి 
నాలో మచ్చునకైనను లేదు. విద్యాంసుడను కాదు. పండితుడను 

కాదు. నేనొక సామాన్య గృహాధికారిని. _ ఐనను నేను నమ్మి సదా 

యారాధించెడి (శ్రీ) సద్దురు యోగానందనరసింహస్వామివారు సామాౌల్ 

రృుసింహ స్యరూవులు. అఖండ వ్యయానందాత్శస్థితితో "వెలుగాందెడి 

ముహానీయమూా రులు, ఆ మహామసహాని దివ్యాశీ ర్యాదసహీత మహో 

మం తోపచేశపఠన మహివమావిభూతి న్ కితో “కరగ్టసిద్ధాంతము” 

అనెడి యా రచనమును సంపూ ర్తి చేసితిని. 

దైవస్వరూపమును స్యరూపరహాస్యమును' స్వరూ వై క్యసంధాన 

విధానమును బోధించిన బేశిశే్యదులై న శ్రీశ్రీశ్రీ) సద్దురు యోగా 

నంద నరసింహస్వామివారి జీవితచరిత్రమును సద్గురు కృపాబలముతో 
రచన మొనర్చి భ క్షమూ రుల విరాళ్ళదవ్యముతో 1967 సం. నందు 
“తెనాలిలో నలందా పెస్ లో (శ్రీ, అబ్బరాజు నాగభూపణముశర ఆగాక 

సలహా సహకార సానుభూతులతో ము[దణచేయించి విరాళ డాతలకు 

తదితర పెద్ద లెందరికో ఆ వొత్తముల నర్చించితిని. కాలగమనమునందు, 

నా కన్నతం్మడి శ్రీ కోట లమ్మీ నారాయణ, ేస్థిగారి యపార [మేనూ 

దరణముల చలువతో నా జీవితగమనము సర్వసుఖములతో ఆనంద 

ముతో హోయిగ దినమొక తణముగ దొరలివోయినది. 
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1976 సం, న ఆనా. సద్దురుస్వామినారి మహ్మావేరణాశ కి కితో 

వివిధ. విషయ వివార్శలతో. నిత్య స్తత్య వినిర్మల భ్ క్రి క్రిత త్వాది పబోధ్థ 

మురైన న్యాస. సముదాయముతో, నిష్టతో రచనమును సాగించి 

“వది సత్యము పథమ, ద్వితీయ భాగములు.“ సద్దురు' శ్రీ యోగా 

నంద బోథామృతము” అనెడి నామములతో భక్తుల పాశ వవ్యమనో 

ముుదణముల్తు చేయించి : విరాళదాతలకు _ తదితర భకాదుళలకు 

సమర్చించితిని, 

రచనకు స్వస్తి అని. స్రకల్సించుకొన్నాను.. నా సంకల్పము 

(ప్రకారము జరుగలేదు, మహాకవుల వర్ల నలకో. నందని . శీ నృసీంహ 

భగవాన్లుని దివ్య క్రశావతారమైన శీ శ్రీ శ్రీ సద్దురు "యోగానంద 

నరసింహస్వామివారి డ్రకణాప్రరమె మెన ధూమెకకట యాన (పభావముతో 

మూడవ్రసారిగ ఈ “కర్భ్శ సిద్ధాంతము” రచనారంభమై సంపూ ర్విమై 

పొత్తమైం సాశ్రైత్కరించినది. 

ఈ న్నా. రచనమున్లు , తెనాలిలో. మారీసుశే పేట నివాసులై వినయ 

వివేక సౌజన్య. హృద్దయులై.. మృదట్థ, విద్వాంసులై. న శ్ర. బెజ్జం! 

వేంకటరత్నఘుగారి - సలహాతో వారి, కుమారుడైన శీ బెస్టు! 
. సాంబశివ రావు శ్రి. దాఫరి . బు వ్యశర్ణశ్చండ్రబోసు (బుషీ) 

శ్రీ బెల్లంకొండ క్షివన్నారా యణగాార్ల చే నడపభఖడుచున్న. సప్తగిరి 
అర వంబక్స్వారి మిత్రులై న్య |శీ కోన రాధాకృష్ణమూర్తి గుహ్రాగార 
యధ్యర్యమున స్తుందరరూపముళోే మ్ము ద్రణము. చేయించబడినది. శ 

.నా.రచనము. మ్నద.ణమై పాఠకుల. హృధయముల “కానందేము 

-గల్రించుబై. నాకు తెలిసిన , పెద్దలు, నౌ బంధుకో టిలో సంస్తా-రమే 

గలవారు, నా స్రాహితీశ, కిని స ర్రించిన మిత్రులు, . కథాగానములకు 
షు 

వెళ్ళిన సుసమయములందు పరిచయమైన భ భ కృమూ రులు, వినుకొండ 
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వురనివాసుతై 9 నాయరము, ॥ నా + కవితయందు అభిమానమే అపాస్ట్రయత ఎవ 

గల స ఫో య వంకోర్ళశలైన ప్రణ్యమూ రులు, (మేమ 

wi 

కా లూ ( 

య 

స 

ఆర్. యమ్. వి, mh, « వ. డాక్టర్. శ్రే (పనాదళాయ 
కులపతి, ఆచార్య శ్రీ ఫచ్బా వేంకట్రామయ్య,. న క కవిశేఖరి” 

(శ్రీమాన్. నరవారి గోపాలాచార్యులు, విద్యాన్ శ్రీ సీకి డి (పసన్న 
కవి, “హరికధావిశారది శ్రీ దండిబొట్ల వేంకటశా క్రీ, “వేదాంత 
పారీణి *విద్యానాది (శ్రీ) మిన్నికంటి గురునాధశర్శ, “రామభ క్ష” 
“విద్వత్క-వి శేఖర” (శ్ర లంకా సీతారామశాస్త్రి, “న తావభాని” 

శ్రీ కొప్పరపు వీతారామ (పసాద రావుకవి, “కవికుల రత్న దీపి 

శ ఏలూకిపాటి అనంత రామయ్య M. డీ. డాక్టర్ (శ్రీ వి.వి యల్, 

నరసింహారాన్ర, ఎం, ఏ. పి హెచ్, డి, “భాప్నాపవీణి” సంస్కృతీ 
(పచారకి” (శ్రీ నూజళ్ళ లమ్మీనరసి హం, శ్రీ) దిట్టకవి వేంకట 
రామానుజాచార్యులు; M. A., రాధ(శ్రీ) డి, ఎ, వి. ఆర్, కై, (పసాద్, 

“కరుణ (శ్రీ 2) (శ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య కా స్త్రీ, “కుమారభూర్ల టి > 

“సాహిత్యనిధి” (శ్ర శీ వావిలాల సోమయాజులుగారు, “విద్యాలంశార్” 
కళ tr అ 3 డాక్టర్ శ్ర న్దీ బొడ్డుపల్లి పురుపో త్తం, దర్శనాచార్య”” కళాప్రపూర్ణ | 
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డాక్షర్ శ్రీ), కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులువాగు, “సాహిత్య 

కళానిధి” [శీ శీ షీ దీపాల పిచ య్య శా స్ర్రిగారు, శ్రీ టి. శామ్యుల్ 

కవిగారికి, “సరస్వతీపుత్ర” పుట్టపర్శి నారాయణాచార్యులు, 

శ్రీ విజ్యానన్ష స్వామి, (శ్రీ నిర్విషయానందస్యామి? భ_క్తిహ్రనార ప్రవీణ, 

 మధురపద్యప్రాస కవితాచతురానన, [బహ్మశ్రీ శ్రీ రాజ శేఖవని 

లమ్మీపతిరావు భాగవతులు, శుద్ద వై తన్యస్వామి; దీవి దీవీకులు, 

పండితే రాజు, సరస్వతీక ంఠాభరణ, సాహిత్య సుధాకర |పభాకర 

శ్రీ కృష్ణభగవాన్ M. గ, “ఆయు ర్వేదమూకిర్హాండి [గంభే రఘురామ 

గుప్త Ex, ఛైర్మన్, మున్సిపల్ కౌన్సిల్, మార్కా-పూూర్. పెద్దలకు 

హృదయ పూర్వక మైన భ_క్టి పణామ సవాసములర్చించు కొను 

చున్నాడను--- 
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శం శ లక్ష్మీ నృసింహ 'దేవాళాభ్యోనమః 

కర్మ గద్దాంతము 
కర్మ ప్రభావము. 

నరు'డెంత మెధాసంపద్విభవుడై నను భూస్యామిమయైనను దోర 
. "బేశమున నిర్భనుడై నవో కుక్చిపాసానివారణకుచిత తాళ్కాలిక 
సూర్చముతోచక జేవేనుని దివ్యనామ జపమొనర్పుచు తినెడివారి 
మోములం దిలకించుచు హూనవతముం బాటించవలసిన జే, 

అర్హ బుషుల యానాటి స్వానుభవసత్యసం దేశముల సారాంక 
మిట్టపట్టుల నా_స్పికుడై నను సత్య మనకతప్పదు, “పెట్టిన దినముల 
లోపల నట్టడవిననున్నవచ్చు నానార్థ మ్ముల్ పెట్టని దినముల కనకపు 
గ మ్రైక్కిన నేమిలేదుగడారా సువుతీ ! ” యనెడి పద్యరత్న 'వెంతటి 
సత్యాంశమును బోధించుచున్నదో పాఠకులు గమనించవ లెను. 

కర్న పహభావశ క్రి తప్పించుకొని చరించిన ఫఘనుడొక్క- డైన 
నేటికి కన్పించ లేదు. కన్పించాడన్న వ్యక్తి వాణి విన్పించ లేదు. నరులు 
"తెలిసి తలియకొనశ్చెడి సామాన్యకర a (పభావమే కాలానుగుణాను 

భవగతమై చింతలకు వంతలకు గుతిచేయుచుంకును, 

నరులకు శకి యుక్తి భక్షి గలనాజే యాస క్రితో తనతోడి 
సమాజమునకు శక్తి కి తగినట్లు సాయమొనర్పుబుంతయో |కేయోదా 
యకము. “ఒకొ-క్క-గంగిలిచేత కాకినదబ్పడి ను నామెత మరువ 

శానిది. ఉన్న సాదమంతయు తానొక్క-జే మెక్కు-చు “క్యా” యని 

యర'ెడు కాకిని చేతనదల్సినచో మెతుకు రాలునని తాను నోటితో 
“కేకలు వేయసాగును, ఇట్టి పరములోభులనుమాచి “మెతుకుబోయిన 



గి కర్మిసిద్ధాంతము 

(బతుకు పోయెనని దలచెడు నీఛుడురా ! ” వీడని కొందరు సందర్భాను 

సారముగ లోకమున వాకొనుచుందురు. 

“రంజన చెడి పాండవులరిభంజన లై ! విరటునాల్న్య బాల్పడిరకటా 

సంజయ విధియేముందును। కుంజరయూధంబు దోవుకు తుకజొచ్చెన్” 

ఉన్నతోన్నత మైనస్టితిని గోలోయి విరోధులై న డాయాదులై న 
కౌరవుల మాయాపన్నా గములకు గుజియైన పంచపాండవులు 

(చొపదీసహీతముగా, సామంతరాజైై కప్పముచెన్లించిన విరాటభూపతి 

కొల్ఫునందు పరివర్యలొనర్చుచు నొకయేడు రహస్యజీవనము గడపిరి. 

చాహుబల సంపన్నులై శెరిరతణలో హాయిగా నానందముగా 
కాలము గడువునట్రి పాండురాజు ప్యుతులుమై తము విధికి. విధేయులై రి. 

లోకమున కన్నీట కాపురమొన్చెడి నరులనెందరినో నేటి మానవుడు 
చూచుచు “నాకేమి పన్నీ టిస్నా నాలతో పసందై న పడుచుపెంజు జ్డాము 

సల్గ్లాపములతో కులాసాగా విలాసాలతో వినోదాలతో భూతల 

స్వర్శమున "తేలి భేలనమొనర్సు చున్నాడు నని యెంతయో మురిసీ 

పోవుచునా షెడు. | 

మురిపెము తిరిపెము రెండును నరుని జీవితమునందు వెన్నెల 

చీకటులవ లె నృద్ధికయములతో' నొప్పారుచుండునని తెలిసి చరించి 

తరించడు. ఐశ్వర్య మెంతయుండినను మనుజున కాయురారోగ్య బల 

సంపత్మీకలనాజే యనుభవించి యానందించవీలగును. లేనిచో భోగ్య 
పదార్థ సంచయ సందర్శనమున నువ్విళ్ళూరి సంతృ ప్రి చెందవలసిన దే. 

నరుడెన్ని కుయుక్తులతో' . ధనమార్జించినను ఫుణ్యఫలములేని 
నొడదియంతయు నాపదలకాకరంబగునని చేటిశే న అలిసి కుయు కుల 

కఠిన కర క ర్క ఎకేషో పేరణలకు తిలోదకములిడి భక్తిశ కుల భగవదా 

రాధన మొనర్చుచు భ కృమూ రుల కోపినకొలది సాయమొనర్చననాడు 

కర్మసిద్ధాంతము ధర ద్రసిద్ధాంతమై దయాలవాలమై లోకోప పకార మొనర్చ 
గలదు, | 



కర్మసిదాంతము థీ 
(a) , 

ధర్శబద్ధమైన కర్ణలతో నరుడు నారాయణుని కరుణాద్భస్థీ కి | 

ప్మాతుడై 'సుఖశాంత్యానందములనంది వునీతుడగును. (_పలివ్య కియు 

ధర్మకర్శల నొనరృుజాలడు, తనకెంత ధనసంప త్రి యుండిన తనతోడి 

నరులాపదలంజిక్కి- కర వ్య మెజుంగని స్థితిలోనుండినను. వారికిందగు 

సహోయమొనర్పృజూలడు. కారణమేమి? తనసుఖము తనశొంతి తన 

యానందముదప్ప తదితరులేమైనను. తనశేమియనెడీ స్వార్థ ముతో 
చరించవలయునసెడి సంకల్పమే (పథాన కారణము. 

ఈ జగతియందుగల చాధలన్ని టికన్నమిన్న లె ఆరువూరొ 
నర్చునవి శకుత్చిపాసల్మేపధానములై నవి, ఇందు మూలమునచే మన 
తాతయ్యలు “అన్ని డానములకన్న అన్న దాన మేమున్న” యనివాక్ నిఏ, 

దప్పికతో చాధపడువాని కన్నిసీళ్ళు ఆకటం నకనకలాడువానికంత 
కబళము నొసంగినవారే నిజమైన వుణ్యాళ్ళులు, 

శువ్క- వేదాంత వాక్యములతో ళూన్యహ స్తములతో 4. నెంత 

వినయ సంభఛావషణములుసల్సి తోడివారిని బుజ్జగించి. గమించ౭జూచు 

చిద్దలు పుణ్యాత్నులుగారు. ఇట్టి తెలివిగల పెద్దలే య్యాశనుము 

లందున్నను లోకమునకు . మేలుచేకూరదు, 

కర్మ యోగమునధిగ మించి భ క్రి యోగమును సంపూ రి గావించి 

జ్ఞానయోగముతో _ వెలుగోందుచుంటిమను ఛావనతో -దదిం చెడి 

మేకవన్నెఫులులై న వెద్దలు లోభత్యముతో వైసాలలో పరమాత్మను 
చూచెడి వైఖరితో చరించినన్లాడు చివరకళాంతిపాలై లోకపు హో! హో! 
రవములకు గుజియెై గౌరవమును గోలోయి సామాన్యులకన్న తేలిక 
యగు జీవితములను గడుపుచుందురు. ఇట్టి వాచావేదాంతులు ధనము 

వె గలయాశతో కర్మయోగమును తారుమారొనర్చి వినువారిమతులను 
వూర్చి వారియర్భ సం గ్రహణముతో ధనవంతులై వేదాంతభావములకు 
వ్యతిశేకమునై న కర్మలయొనర్చు చు దురాశాచక పరి భమణమున గాసి 

జెందుచున్నారు, 



4 కర్మసిదాంతము 
ఠా 

'సత్క్య-ర్భల| ప్రభా వము"నరునకు ఛాయవలె వెన్నంటి యేతుణమున 
శకిబుయవసరమ్హమోా యా యా. పదార్ధములను సమకూర్చి సంర ఫీంచు 

చున్నది. దృథవిళ్వాసముత' నాత్శబలముతో పట్టుదలతో వ్యక్తి 
కర శ్రసాగించిననాడు పకాన వతి ధారిసై తము - వ్వక్తి నిచాచి సత్యసంభా 

షణములొనర్సి సంతసమొంది యాతిధ్యము న్వీకరించుడని (ప్రేమా 
చేశముతో పరామర్శించ మొదలిడును. 

సర్యమునందు భాసించుశ క్రి యేతనలో వెలుగొందుచున్న ద నెడు 
(పగాఢ విశ్వాసముతో తొ డినరులశే వ్య క్తిసాయమొనర్చి సంతస 
మొందునో, ఆ వ్యకి యెచ్చట'ేగినను నరులెల్లరు |పియమి[తులై 
పరిచర్యలొనర్చుచుందురు. 

వ్యక్తి? సత్యజీవితగ మ నములో ధర్శబద్ద మైనకర్శాచరణముతో 
లోకమునం బే పాంతముేగినను [కొత్త న్య క్తులునై తము [పాణన్నేహి 
తులరీతి కలసి మెలసి తిరుగుచు సహకరించుచుందురు. ఇట్టి పట్టుల 
నెన్నింటినో స్వానుభవమునొందినపెద్దలు నిందుగఅభావములు నిత్య 
జీవితసత్యములని సంతసము వెలిబుచ్చుచుందురు, 

కర్ణృసిద్ధాంతము గణనీయమె (తి కాలసత్య మై నా స్పికులహృద 
యముల కా స్పికత్యమును గల్పింపగలదనుటలో నెట్టిసం చేహమువలదు 
ఎందరినో యేడ్చించి వారిధనమును నరుడు తనకుగల (పజ్ఞాపాటవము 
లతో నార్జీంచి నిల్యచేసినను యోటికుండలోని జలమువలె తనకు 
'వెలియకనే వ్యయమగును, | 

అంతులేని యాశాపాశములతో బంధింపబడిన నరునకెన్న టికి 
శాంతిలేదు. శాంతిపొందుటకవ కాశమేలేదు. “మోట బావిగిలకవళి' 
“పిచ్చె త్హినకుక్కవ లో చపలచి త్తుడై న నరుడు దేనియందు. నిలకడేక 
యోర్పులేక కంటికి కన్పించెడి కర శ్రములన్నింటిని చేసి ఘనవిజయ 
మొందవ లెననువాంఛతో నిశ్చి తాభి పాయమునునోల్లోయి కార్యసిద్ధి 
చెండక కడకు సోమరియై 'దేశ్నదివు రియగును, 



కర్మసిదాంతము "గ్ ఉఠా 

నరుడు స్ట రతర మైనబుద్ధిబలమువే నోర్పుగలిగి [పారంభించిన 
కర్షను వీడక పట్టుదలతో నాస క్రితో శకి కి వంచన'లేని కర్మయొనర్చి న 
నాడు విధిగ కార్యసిద్ధిని పాందగలను. 

వ్యకి, తనకుగలమే :ధాశ కిని వివిధకో ఇములందు బసరింప 
జేయక, గత సంస్కా-రానుగుణకర్మలం చే వినియోగ మొనర్చిననాడు 

తప్పక నృరోగతినొంది భ్యెయసిద్ధి పొందగలడు, 

మనుజుడు (పా పమున్న నాడ్కు ఫలమేల గలుగదను[ భాంతితో 

(పయత్నేమునువిడినచో ఫలదూరుడగును. కర్ళకుత గిన ఫలమును నరుడు 
తిప్పకపాొందగలడు, దీనినవ్యరు నిరోధించ లేరు, ఫలమున్నదో! లేదో? 

యనెడి సంశేయమునుత్య జించి కార్యరంగమునవరి [క్రమముగా కర 
యొనర్చిననాడు కర్భకనుగుణమగు . ఫలమునుపొాందగలడు. (శుతిహిత 
ముగు కరా్మాచరణముతో నరుడు శాంతి శుభ శీలతో “నిలుగొందగలడు 

(శుతివిరహీతక ర్మాచరణమున నరుడు వానరుడై పనికిమూలినవాడైై 

పడరాని బాధలకు గుతీయగపను. 

ముముమునై న మానవుడు కర శ్ర యోగమునుండి భక్షి యోగము, 

భ క్కియోగమునుండి జ్ఞానయోగమునుపొంది జ్ఞానయోగానుభవములో 
పబ్బానిమై దంద్యాతీతు డై విరాజిల్లు చుండును, 

నేటి కలిదోవుగ స్తుడై న మానవుడు కర ౪ యోగ్యభష్టత్వమును 
పొంది వికృతభావములతో నా స్తికవాధముల కామవాంఛాదాహ 

వీడనముతో మధువు తాగిన మర్క-టమురీతి' జరించుచున్నాడు. . 

కర్మయోగము చాలశ కి వంతమైనది. కర్మయె జన్నక ్రకుకారణ 
మనెడిసూ కి గణనియమైనది, . కర్శలేనిచే సృష్టిస్థితి లయములులేవు. 

(ప్రాణికోటికి. మనుగడ యేలేదు, (పపంచమే'తేదు. కర్మయోగము 
యుక్క- విశిష్టత భాగవతములో (శ్రీ) పోతన మహాకవిగారు --- 
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“కర్శమునబుట్టు జంతువు | కర్చమునను 

వృద్ధి చెందు! కరమున జెడున్ 

కర్మయే జేవత జనులకు | కర్ణమె 

సుఖదుఃఖములకు కారణ మధిపా 1) 

సుఖదుఃఖములు లాభనష్టములు జరూపజయము లు శొంత్వా 

నందములు కీ ర్భకపకీ రులు, గారవాగారములు. కలిమిలేములు హర 
కోకములు కస్నీరుపస్నీరు 'మొదలగునవన్నియును _ నరులొనర్చు 
కరముల (పతీఫలములే! 

వ యే కర్మములు చేయదగినవి యేవి చేయదగనివి వివరముగా 

వేదశా స్రుములు (పమాణబద్ధముగా నిగ్థశించినవి. శాస్త్ర విషయ 

రహనస్యార్థ ములను పూర్తిగా తెలిసిన నరులై. న. నిషిద్దకర్శ్మములొనర్సి 

వాని (పతిఫలముల ననుభవించుచు తీరని దుఖఃముల నోందుచున్నారు. 

దీనికంతటికి కారణము, నరులు తాత్కా-లిక సుఖభోగసంతృ పి కాళించి 

చరించుటయేయని తెలియబడుచున్నది. 

జనులు తామొనశ్చెడి నింద్యకర్మిముల (పతిఫలములు_ దుష్క 
రములనియు ననుభవించక తీరడనియా ెలిసియు నునో వేగమును 

నిరోధించుటకు యత్నించక నుపేక్షతో శ్ వమనోమర్క-ట సంచఛచారాను 

గుణముగ వరించి చింతలకు గుజేయై “దేశనిదయమావె లేదని” 

వగచుచుందురు, 

వేదోపనిషద్దీతాది శాస్త్రపురాణములు, మహోళత్తు లు, సద్దురు 
వులు, భక్త వీఖామణు లైన క విపుంగనులు, పజ్ఞ లైన పెద్ద లెల్లరు? 

నాచేళించిన చాక నాములన్ని యు పరమ పమాణములని నరుభొనర్చు 

సత్క-ర్శ్మములకు పునాదులని, ఇాంత్యానంద ములకు నిలయములని, 

భగవదారాధకులెల్లరుగు కించి విశ్వసించి నిత్యజీవితాచరణములందుం 
చిననాడెట్ట కష్టనష్టములను పొందక భగవద్విభూతినిపొంది జీవన్ను క్తి 

నోం“దెదరు. 
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శ్రీ వురుములెవ్వరై నను నిర్షోషులై నిరహంశారులై నిక్వె 
చారులై -సత్యాన్వే పక లై -సదాచారులై. -స్వార్ష త్యాగులై -ఢర ఎ కర్న 
నిర్యాహకులై పరోపకార పరాయణు లై లా సత్య వాక్పరిపాలకు లై 

శ్రీ సద్దురుభ క్షి తత్పరుళై వోూవేశ్చతో మెలగిననాడు సర్వేశ్వరుని 
యవ్యాజకరుణాకటాత.ఏతుణమునకు పాతులై జన జ రామృత్యుభయ 
రహితులై. సుఖశాం త్యానందములనుబొంది తరించగలకు, 

సత్య ధర్శ దయాదిసద్దుణ(పభావ విభవాది వర్గ నలను నరు లెంత 

కాలము పఠితిచిన నందుగ లభావముల కనుగుణముగ చారు చరించని 

నాడెట్టి పయోజనమును బడయజాలకు. మాదు మిక్కి -లి సమాజముచే 

“దొంగభ కులని” తెగడబడుచు నిజభ' కుల హృదయముల కావేదనలు 

చేకూర్చినవారై 'దైవదోహులై పతితులగుదురు, 

పతితులై న తటీయున నరులు జాగృతినొంది పతితపావనుని, 
శ్రీలక్మీనృసింహుని దివ్య చరణారవిందముల న్నాశేయించి దోషరహి 
తులై నోటాడిననుడిని సమయభంగము లేక ననుసరించుచు సదాధర్శ 

కర్మముల నాచరణములందుంచిననాడు కర్మ యోగము ఫలించి 

భగవత్కపకుపొతు లై ఎె_వల్యమునొం'దెదరు. 

నేటి దుష్టకలినా తావరణములో శ్రీ పుగుములందు కొందరు 

కకయు క్రీతో కుమార ములకులోనై_ శరీరసుఖాలకు మరగి ధనకాంతా 

తవు లై సీతిని పోనాడి ధ ర్శమునుత్యజించి కండ యండ నోటిబలము 

లతో తోడినరుల హృదయములను తోభింపజేసి ధనమునుకూడ బెట్టి 

సుఖంఛవ లెనని యెంచి చివరకు కష్టములప్తాలై నష్ట్రపడి పరపతి చెడి 

పలుకుబడినశించి సంఘగారవమును నోల్చోయి. దుష్టులని తమతొడి 
వారిచే పిలువబడుచు సీఛావస్టలకు గుజియై జీవచ్భవములకరణి చావు 

(బతుకులమధ్యచిక్కి- సతముతమగుచుందురు. 

“ఎన్నాళ్ళు బతికినా కూటిశే ! ఎన్నాళ్ళుగతికినా శాటికే! *” 

. యనెడి పెద్దల స్వానుభవసం చేశసూ క్యులను మాయా బద్దులెన నరులు 

విన్నను వారి జీవిత గమన కర్శుములం' బెట్టి. సత్సేరిణామము కన్పట్టదు. 
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మూార్భ [పవృ నితో ఇడవాదనలుచేయు మనుజుడు వక 

కర్మలనే వృ తి గావమార్చుకొని, స్వార్థ మునువీడి ధర శ్ర బద్ధమైన జీవిత 

మును గడపుటకు మనసొప్పక, చై పెచ్చు “నేనొన రెడి కర్మములం దెట్ట 

దోపములేదు. మోారొనర్చెడికర్శములే దోషయు కృములని" వదరు 

చుండును. ఇట్టి వ్యకవాన్షావలంబకుని కాలమే నిక్షించగలదు, 

మూర్జుని మనో(పవృ త్రి ని గురించి. మహాకవి భ రృృహరి 

గారిట్లు చెప్పిరి, 

తే॥ తివిరి యిసుమున. దేలంబుం దీయవ చ్చు 

దవిలి మృూగత్సషలో సీరు |, దాగవచ్చ్నుుం 

దిరిగి పంజేటిల్మ్ము సాధించవచ్చు. “ 

జేర నూర్జుల మనసు రంజింపరాదు॥ 

తా॥ (ప్రయత్నముచేసి ఇసుకనుండి చమురుతీయవచ్చును. ఎండమావులనుండి నీటిని 

సంపాదించి (త్రాగవచ్చును. తిరిగి తిరిగి కుందేటికొమ్మునై నను సాధిం వవచ్చును 

కాని దురాగ్రహముగల మూఢుని మనస్సును మాత్రము సమాదానమొనర్చుట 

సాధ్యముకానిదనిరి, 

అట్టి మూష్టుడై న మానవునితో ముముక్షువు _ సంచాషణలు 
పూ రిగామాని వానివాక్యముల నెననక కాదనక మొనమువహించు 

“శుంతయోో [ శేయో దాయకము. 

భగవానుడు విశ్వస్యరూపవుడు. ఈ సువిశాల విశ్వమునంచు 

(ప్రత్యణువు పరమాత్ముని దిన్యవిభూతి, యని విశ్వసించి య్యపాణికిని 

బాధ భయాందోళనలు కల్లించక సర్వసమానద్భృస్ట్రీతో పరోపకార 
మునశ్చెడి మానవుని ముముతీడని, భక్తుడని తెలియవలయును, 

ఇట్టి సర్యసమ త (క్య దృస్టితో చరించెడి నరున కెట్టియాపదలు 

చేకూరవు. ఇందులకు |పత్యక్ను ప్రమాణము (శ్రీ |ప్రహ్లాడాది భకశిఖా 
మణుల జీవితచరిి తములే. 

ఒకవేళ భగవద్భ క్తునకు (పార జ్థానుగతముగ కష్ట నష్టములు 
సంభవించినను కఠినకర్య-శ బాధలకుగు జి చేయక వెంట చేసముసి శాంతిని 
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చేకూర్చును. (ప్రారహ్ఞైనుగత మైన కర చ భావానుభవమునకు నై తము 

ధీరోడా తృహృదయుడైన  నిజభ క శేఖరుడు చలించక దైవమును 

దూజక సహనముశో సులభముగా నధిగమించి ని త్యానందమును 

పాందగలను. 

మనుజాునిభ కి కి సంసార బంధవిము కి కి [(పధమసోవానము సత్య 

వాకాన్థచరణము, ద్వితీయసోపానము పర కాంతాస కి, లేకుండుట. 

తృతీయసోపానము పరధనకాంతూవిర క్షి. చతుర్ధ సోపానము ఆత్మ స్తుతి 

పరనింద తేకుండుకు. పంచమసోపానము సర్భభూతసమాదరణము. షస్ట్రమ 

సోపానము గురుశా స్త్ర "దై వములయడ నపారవిశ్వాసముగలిగి త్యాగియె 

చరించుట,. స స్సృమసోఫానము తనను తా నురచి త త్మేమునం'దై క్యమై 

నిర్వికారస్థి తితో భక్రిపరాకాష్ట్రను ఫాందుట. ఇట్టిని త్యానం దై క్యవుహో 

నిర్వాణస్థి తిని చూవమని కై_వల్యమని పరిపూర్ణ మని నిస్దుణాతీతమని 

బుధులు (శ్రుతులందు శౌసించిరి. 

సర్వమత ముల ముఖ్యో దేశమిది యెనని సర్వ శా, స్ర్రరహస్యార్ది* కి 

నింగేకంచు వేశేమియులేదని (శ్రీ యోగానంద నరసింహ సద్దురు 

స్వామివారు వారి పీయశిమ్యు లకు పడే పబే వెప్పెడివారు. 

మహామహులై న చెద్ద'లెందగో కర్శబంధ ములనుండి విము క్తి 

నొంది వి శాంతిఫొం బెడ్ శ క్రి గన్తీయు త్యజించక యనుభవించి ౨, కర్ణ 

యోగ |పభావమును కర్మ సిద్ధాంతమును నకులెల్టరు గుర్తించి 

దుష్టక ర్శళానర్పుటకు భీతిగలి నవానై -వేదవిహితములై నసద్దురా బేశము 
అల 3 జ 

లైన కర్శలనొ లర్బుచు శా స్త్రని పుధములైె న కర్మలను పూర్తిగా 

త్యజించి దుష్క-ర్ధుములో "నర్చు నరులకు బహుదూరముగా  మెలగుచు 

కర్ళయోగమును భ క్తి యోగసమ్మేళనముతో జ్ఞానయోగముగా 

రూపొందించి చై వాన్ముగహమునకు పాత్రులై జీవన్ను క్రీని జన్నజరా 

మృత్యుభయర హిత మైన నిశ్చలాత్యానంద సంసిద్దిని వందవ లెను, 

2) 
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లోకమునందున్న నజ్జు లెల్లరు నారి వారి హృదయగతసంస్కాాం 

శానుగుణకర ఇములనే భూతలమునందొనర్భి తదనుగుణ ఫలములను 

బాందుచ్చు, సత్యదూర లై, సుఖానుభవములందు మాస్వ్యయంశ _క్రియని, 

దుఃభానుభవములందు భగవానుడొనర్చినాడ నెడి యజ్ఞానవువాక్యము 

లాకుచు కాలకర్మచ్యక్రపర భమణము నొందుచున్నారు. 

కల్చవహృదయులై న మానవులు తమసతిసు తాదివర్హ ముల 

సంకతుణ మొనర్చు మహ్మ్శపయత్న ములలో వేదశా స్త్రసద్దు ర్యా చేశేము 

లకు తిచోదకములొసగి కన్నకడువుతీపితో కులమత వర్ల చే ఇనములతో 
శాని పనులొనర్చి ధనార్జనమొనర్చి నా యా ధనసంప త్రితో పెంపొం 
డించజడిన సంసానసమూహములవలన నిజమైన |పశాంతిని పూందజాలక 

సంనారసుఖములు సారహీనములని ఆత్మానందవిఘాతములని పకివలన 

సుఖశాంతులు లేవని తమళలోతాము దలంచి “మాకుగలథ నమంతయు 

ఛరగ్జ కారము లకు వెచ్చించి మాచి త్తమోభను నిర్మూలన మొనర్చి 

కెషజీవితములను, భగవ జే 0కే ర్య మునసది(ని యోగ మొన ర్చెదిమని 

త్యాగధనులై న ధర్మ కార్గనిర్వహణములకు పూూనినంత, "తాముకన్న 

సంతతి తమ యల్లుండు- కోడం డు నొకుమ్ముడిగాలేచి “నోరుమూసు 

కొని చచ్చిన పీనుగులవలె నోరుపిస్పక కుక్కిముంచములోపడి 
బావండిరా!”” యని చీవాట్లు పెట్టసాగదరు. 

అజ్ఞాని కానొనర్చిన కుకర్శల ఫలానుగుణములై న దురంత 
దుర్వరదుస్తి తులనుండి తక తెరవ 
న ఎ నుసి లనుంజ తేప్పీంచుకొనెడి “తెరవుగానక్ష శారీరమూనసిక్ష 
బలల కొటకొడవరకు పడ | 

పప చవ ర ' పడ రానిపాట్ల కు గుజేమై దుస్టసంసారచక 

పశ మణమునందు జిక్కి జీవితమునుకన్నీ టితో పరిసమా కి నొందించున్న 
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ఇట్ట యమవమయాతనలతో కృంగి కృసించి నశించిన నరులనెందకినో 

వయసుగల నవయువకులు చూచినను సత్ఫృరిణామమునొందక నీ3ిసి 
వోనాడి కామ్యుసుఖాల కై కాలమును కాయములను దుర్భ్యయ 

మొనర్పు చున్నారు. 

ఐనను నిందరిలో యొకానొక వ్య క్త తనపూర్వవుణ్యపభావాను 

ఛవసత్సంప త్రి తోడై. దుష్టవాతావరణమునుండి బయటపడి |పశాంగి 
సానమెన  పరమాతు కె హో స స్ఞానమై శ్రనిచేరుటక్తై మహాత్ముల దివ్య చరణసన్నిధిచేద 

వాది కరుణకుపా తు డై హృదయపరిణామముచెంది జీవితగషన్వి మైన 
nm యా లక 

ముక్కిపధము వేరుటక్తై విధిగ తగిన వురువ1పయత్న మొన 

బె వత్వ్వేమునొందగ అడు. 

నరుడు నారాయణు డై, మానవుడు మాథవుడై, దయ్యము 

దైవమై,పాపి పావనుజై ,మనిపి మనీపిమై, జీవుడు దేవుడె ,పాపొణము 

_ప్రతిమయె, కర్ణ యోగ మై, మట్ట బంగార మై, వమవూరగలవా! 

నరుడు నిరహంకారియెై నిర్వికారచిత్త ముతో సంసారపయోధి 
లోని సుఖదుఃఖతరంగ తాడనములకు జంకక లోకమునందుగల టౌకిక 

వ్యవహార సమస్యలయం౧దు మనస్సును జొప్పించక తన జీవిత ధ్యేయ మైన 

భగవత్పసన్నిధిని మరువక నిజభ కిని వదలకు సర్వ భూతములలో 

సర్వేశ్వరుని దర్శించుచు, భాక్షివశవర్శి కరుణారసమూర్శి భోద 

ము|దాంకితుడై నభ కృ జనరకుణదీమాకంకణధారి దశదిశలడివ్య ప్రభలతో 
న యయ య ల వాట్ నో 

వెలుగొందే. వెదస్వరూ వుని శీ (శ్రీని నాసునితిగుణాతీత మైనస్థితిత 

నారాధించిననాడు నరుడు నారాయణుడై. పూజనీయుడై పురాణ 

వురుషుడై లోకా రాధ్యు జై “వెలుగొందగలడు. 

ఇట్టి యనిర్వ్యచనీయ మైన మహోత్త మస్ఫి తిని నరుడు పొందుటకు 

కారణమేమి? దోవరహితమైన నిస్వార్ధ మైన నిరాడంబర మైన నిశ్చల 

వెన కర్మ యోగమును పాశించుటయేనని తెలియనలను. నరుడొనర్చు 
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పరమ _ పవి తేకర్భయే, యోగమై భవంబధవిము కి కిసోపానమై 

సర్వ్యభయహోరియె సర్వశుభములకు మూలమై రాణిెంచగలదు. 

సర్వభూత సమవ రె సకలభువనాథిపతి (శ్రీ పతిపవ్మితదివ్యచరణార 

విందముల నే సదాస్బరిం చెడే పరమభాగ వతుడొనర్చు పవ్మితకర్శ్మ మే 

యూగ మై సర్వజనాదర్శ మై బరగు చున్నది. ఇట్ట భాగవతుడు సదా 

ధర్న కర్ణ బద్ధ్హుడె తన జీపితగమనమువు సాగించుచుండును. శాస్త్ర 

నిపే.ధకర్శములను _థనకీర్తిగారవములనాశించి చేయక తనకుగల 

సాదమే (పసాదమను దివ్యభావనతో కుటుంబభార నిర్వహణ మొనర్చు 

చుండును, ఇట్ట యాదర్శగ్భహస్థ ధర్మక ర్య నిర్యాహకుడై న పరమ 

భాగవతో తృముని భగవానుడైన (శ్రీ లమ్మీనృసింహ స్వామివారు వజ 

కవచమై నక్రమార్హ ములకుజననివ్యక సా త్తి (క తా త్రికజీవనవిధాతగా 
రూపెందించగ లకు. 

“'దేవుడసలుకలడా! ఎన్నడైన _ నెవ్వరికై న కన్పించెనా! 

కరుణతో సంభాపించెనా[ి యని వదశెడి యహంకారి సెతము శ్రీ 

తిరుమల మహాదివ్యవేతమున శాలిడినవెంటనే భుజగశయనుడై న 
భూనాధుడు తన భూరికృపాదృష్టని (పసరింపచేసి హృదయపరిణామము 

నొంది-చి వారిచే 'గోవింజా!” యనిపించి గుడిచుట్టూ భక్తి పదక్షణము 

చేయునట్లూనర్చి _దివ్యావ్యయ మహాద్భుత శక్తిని తెలియచేసి 

“దాసపోషశకా! కరుణాసము[(దా! కాంచనవేలా!” యనెడు సో తములు 

చేయించుకొనుచుంకును. 

(శ్రీతిరుపతిగిరి వై జగత్పతిమై సర్వజగ త్తునకారాధ్యమూ ర్మియై 
నమ్మి భజించెడి తనభ కోటి కన్నీటిని పన్నీటిగామార్చి వేదాంత 

సీధులలోవిహరించికి. (శ్రీ) లకీ శ్రరమణునిది వ్యావ్యయభవ్య నై భవమును 

(పత్యతముగా పతి భారతీయుడు దర్శించి పొందిన మధురానుభూతి 
చ అలో ళ్ ఎర రొ కరనా వ + స కు అలో మజవునాొసనిజై. జీవితాంతమువరకు సుని ర మై (పకాళించు దున్న ది. 
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నిజభ క్రిణో శ్రీ పతిదివ్యనామస్త రణ మొనక్చెడి భ కృ వతంసుని 

దారుణసంసారభారనిర్భ హణమూా యనంతుడే భరించి కాచి రథ్నీంచ 

గలడు. ఇది యూ రచయిత స్వానుభవసా రాంశసత్యసూక్ష. 

సర్వవ్యాపకుడు సర్భభూతసమవ రీ సాతింకజనరత్కుడు కలి 

కల్బపమానవోద్ధరణమున కై శ్రీ సనప్పగిరివై సాామిమై వెలసిన 

సర్వేశ్వరుని దివ్య సౌందర్య సరూప మును దచ్శంచని హైందవుడుండ 

డనుట యతిశ యో కీ కాదు. 

విషయవాంఛలు నరుని వానరునిగామూక్చి నరకమునకు నేరుగా 

బంపించుననెడి |పజానుభవసత్యమును (పతిముముకువు తెలిసి భీకర 

ఛయదో[గ సంసారమాయావిశాచిని సద్దుగ్యా దేశ్ పదేశసం చేశసూ క్తి 

సంస్మరణ మహత్తర శక్తి తో రూవుమాపి నిర్భయుడై స్వేచ్భా 

వి హోరియ స్వామిక రుణకు పాతుడగును, 

(శ్రీ సద్దురుశేవాభ క్షికర్శతత్పన(డై న నరుని (శ్రీమన్నారా 
యణమూ ర్తి సదా కన్నతం| డికి మిన్న యెన కరుణతో కాపాడి పోషించి 

రశీంచగలడు, 

“పాలున్న వానికి ఇెరుగుేేమికొదువి “బియ్యముగల వానికన్నము 

నశేమిలోటు యనెడు సామెతలగా |ప్రతిముముతమును (శ్రుతి. సృతి 

సద్దుర్యా దేశములను భక్రితో నాచరణమునందుంచీననాకు సర్వదుఃఖ 

నిలయమైన సంసారమే ముక్తికి సోపానమై భవబంధవిము కి ,కి 

పాఠ శాలభఘ్హె భాసించగలదు, 

ధరా గ్రచరణమునువిడి దయనుపోనాడి త్యాగమునకుతిలోదకము 

లిడిన నరుడు వాగూప వేదాంత విధులలో విహరించిన నుర్గరణ మొంద 

జాలడు, 

(శేతాయుగమున అయోధ్యాపురీశుడు శ్రీ దశరధమో పతి 

నోటాడిన నుడి ననుసరించు మహ్మప్రయత్నములో కల్యాణగుణాభి 

రాముని శ్రీరామచంద్రుని ఘో రారణ్యమునకు లత్ముణస్వామిని 
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పతిభ కీ పరాయణమైైన జనకరాదెసుతు నిండుహృదయముతొ పతి జగ 

శ్ డవషభావనాబలముతో యారాధిం చెడి స్థి తినివీడినునజాలక 
స గనిలయమైన అయోధ్యనువీడి పతి వెట పయనమైనది. 

నారుణాకుడయ మే, సర్వ్యస్మామాజ్యమునకథి నేత మై పరివాలించవలసిన 

రాజ్యారమనువీడి వి తాజ్ఞాపరిపాలనా నిర్వహణమునకై,  కేకమ్ము పం ఆలి 

నా మైపెసంచెశపరిపాలనే ధరొగ్తద్ధారణమున_కై _ తాను దివినుండి 

జ్ oc డ్ర్ & x 

1 

టో. గ 
భువికరుడెంచిన దుష్ట రాత సమారణ మహోధ్యమ కర్త ఖర్వేసిద్ధి కె 
శ్రీ రామభూవాలుడు “కాపాయాంబరధారణతో సతీసమేతముగా 

లవ్షణుని 'వెంటతీసికొని ఘా రారణ్యములకుంజనియె. 

ఉక మహో త్తమమానవ ధర్న పతిష్థాపకుడగుట చేత (శీ) రాముని 
సర్వజనులాశాధ్య బేవుడని భావించి నేటికిని (సతి [గామ [గామమున గ 
(ళు రామాలయనిర్శాణములొనర్చి (శ్రీరామభిజనలుగావింపదొడంగిరి. 

_ ఇట్ట యాదర్శమూర్తి (శ్రీ రఘువంశతిలకుడగు రామచందుని 
దివ్య జీవితగాధను మహాోక్రవి (శ్రీ వాల్బకిముహర్షి వేలాది శ్లోకములతో 

వజ అగ అక 
గ) 

రచనచేసి (=అజాప్యాదయములందు (శ్రీరాముని (పకిష్టంచిర. 
వ జ ఎన్న ఫో రచనచేయబడిన (శ్రీమ దామాయణమునకు వ్యతిరేక 

ఎలొ న స సావి శ 
m3 ల్ నాలను సృృస్యంచి రాముడు చేవ్రుడుకాదు, సామాన్య నుజునికంా తలికగాచరిం చెనని,దు స్థుడని, రామాయ ణవివవృశముి an జూస్ ల యనెడి నామముతో రచించి లోకమునకందించెను శ్రీ ముప్పాళ రంగనాయకమ్మ. 

బాలి | అ డమిచి, తమో? "వెంట నే, (శ్రీరాముని సత్వ శ క్రి పర్నాగమ జృంభణ మహా తరణ? చేప భా 
కలీ nae మహా తేరమహీమావి ఆపవూ!యని (శో తలాశ్చర్య మొందు Me Ta జ 5 మహోకవయి త్రి శ మహీళాముణి “లతిియను నామెరామాయణా 
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అసలు రాముడు దేవుకా? డవుడే రాముడా? రాముడు, "దేవుడు 

వీకిర్యురు మనకుమించినశ క్రి గల మానవులా! యను పశ్న లతో కాలమును 
కాయములను దుర్భరయ మునర్నుటతప్ప ముచెటి (పయోజనము 

౬ వా 

కనటదు. . క, 

భ కీ యోగము జ్ఞానయోగము. శెండింటికి _కర్భయోాగము 
పునాదియని సుస్పమవ్ష ముగా (శ్రీ వాలీ 4!ీరెానవూయణములోని (శ్రీరామ 

చరిత్ర లోకమునకు చాటుచున్న ది. 

లోకమున సర్వులు కర్శయోగచ్మకపర్మిభమణమునం దే నిమగ్ను 
లైరి. కర్మయోగ _పభావముతో నరుడు నారాయణుడై వెలుంగ 
గలడు. కర్షపథావముతో నరుడు చానరుడై డానవుడై_ చరించి 
కట్టకడకు చేవుజేలేడను నాస్తికధావముతో కంటికింనై న కాలటలతో 
కలియుచు చేతిలో వై సాలున్నంతవరకు కులుకుదు భగవదారాధకు 

QQ. 

దుర్భానముతో దురహంకాంమై దుష్తకర్శములం-జే మసలి కన్నీటికి 
0. ర ( 

గుటీయి కాటికిచేరుబున్నడా? యనెడి చింతతో దినమొక యుగముగా 

గడ ెడి దుర్భర దుర్విదారముపా లై వర్శనలకందని నరకము నిహా 

లోకమునం దే యనుభవించుచున్నా డు. 

లాన్చెడి విశిష్టకర ములను 'హేళనమొనర్పుచు తానే సర్వజ్ఞుడన నెడి 

వయో రూపవిలాసినిమై సద్దుణముల బంతిళయై చెన్నా రెడు 

సతీమణి చేసెడి మర్యాడలను సర్వవిధ సెవలను పొందుచు మతిలేని 

సి తితో మంచమునంచే మెత్తని పరుపుడిండ్ల మధ్య మాంసపుముద్దవ లె 
చలనరహీళుడై నాసికారం ధములనుండి గాలినిమ్మూతము. పీల్చుచు 

వదలుచు పివిధములైన ఘన నై ద్యములను పాండియు [పయోజనమును 

బడయజాలక స్వయంకృతాపఠాధ ముల ఫలానుభవముతో జీవశ్ళవము 

కరణి (బలి కెడి నరునిస్థి తి యంతటి దుస్థితి యో? 

ఇట్టి కఠినకర్మఫలభో కృయైన నరుని దుర్భర దుస్టితిని కన్నులార 
దర్శించిన నవయువకులు వెంటనే, శిన్నీం చెడివాడొకాజెక్కాడో 
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యున్నాడని, విధిగ విశ్వసించి సాత్స్యిక 
సదా సద్దుణవంతుల (పబోధములను వినుచు మనో వేగమును నిరోధం 
చుచు మహాత్ములను భక్తి క్తి త్రో దర్శిందుచు సర్వేశ్వరుని యసనంతశే క్రి 

రహస్యమును క వెలిసి చరించుచు హృదయపరిణామునును చెంది చేదాది 

| గంధములను సరామర్శద్భప్టీతో పఠించి సత్యమును గుర్తించి జీవిత 
విధులలో వొప్పించి దిన్యాచరణకీలురై. నెలుగొొంఏననాడు కర్మయో 

గమే వే.వల్యమును | పసాడించగలదు, 

సౌజన్య సన్హుణ స్య రా పుల్ 

'నేటికాలఫు వికృతభావోన కుడ న మానవుడు భౌతికసుఖభోగ 
వాంఛాబద్దుడెభగవా దేశములై న ధర్శ న్యాయ సత్య పత్రి ' వాక్యము 

లను విస్నరించి దురాశా'వేశమునకు వానిసమొ ధనార్టనమునకు చేయ 
నలపిన వ్యవసాయ వ్యాపారా ది కర్శలను చేయుట [శేమయని త్యజించి 

' కష్టములేని ధనార్జసకై యెన్నోవమాయామర ములను సృష్టించి విషయ 
పకిజ్ఞానము'లేన దూ రాశాపరులను వశమొనర్సుకొని వారితో రవాస్య 

ముగా “ఇత్పడిని బంగారముచేయువారున్నారు చెట్టుబడికి రొఖ్క-ము 
కావలయుి” ననెడి తియ్యని మాటలు చెప్పి వారియర్థ మునులాగి స్వాహా 

చేయుటయు, సినిమాపి పిచ్చితో , సినిమాలలో చేది లక్షలారి రి ంచవచ్చునను 

యూహాలతో తిరిగౌడి సోమరి పోతులను యొద్దప చేర్చుకొని, సినిమా 
నిర్మాతలు నాకు తెలిసినవారే సినిమాలో చేర్చగలను ఖర్చుల కె 

ముందు పెట్టుబడి తీసుకురండన వారు దురాశకులో నె. తెచ్చియిచ్చిన 

ధనమును స్యంతఖక్చుల కై స్వాహా చేయుటయు లోకమునందు జరుగు 
చున్నది. ఏ పనిచేయుటకు మనస్సు కుదురక' శరీర శమ లేకయే. తనతోడి 
వారికి మించిన ధనవంశులమై సుఖం చవలయున నెడి దుర్చుద్ధితో "జీవతా 
వ్మగహములవై తళ తళ కాంతులతో మెజయుచుండెడి “సువర్ల రజితా 
భర ణములనులాగి యెవ్వరికి తేలియనిరూ పమున నొంగవ్యాపారులకు 
వ్మికయమునర్సి వారొసంగిన ధనమునుస్వీకరించి ఆ తాను తనకుటుంబము 
హాయిగా (బతుక దలంచుచుండును. 
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" ఆలయములభో మంతయం,[తాది వునశ్చేరణాది శక్తులతో 
చేదవీదులెన పెద్దలు (ప్రతిష్టించిన చేవతామూ ప్రుల్వపై "(వకాళించెడి' 
వ స్తూసం గహ మొనర్చిన మూనవాధ ముడు నానిదుప్టదార్భన్య దుందుడుకు 

కర శ్రపరిపక్క మైన సమయమున “సక విధముల పతితుడై ' మూటికిదూర మై 

కన్నీ టిలో కాపుర మొనర్చి వంశేనాశనమొందగలడు. 

నేటి దుస్తకలినాతావరణ ప్రభావముచే ధనశాంతోత వ్రులై న 
మేకవన్నెవులు లై నపెద్దలు, _ దోపిడివిధానముతో దయాధర్శములను 
త్వజించి తమతోడి మానవులను కబళించి కాసులనునిల్వ చేసికొని 

నోటిమాటలబలముతో సంభఘుమున చలామణియగుచున్నారు. ఇట్టి 
కపట రాజకీయ చతుకులు 'స్యగృవాములనువిడి _(గాముసంచారము 

లొనర్చి దుష్టులతో పొత్రొనర్చి పాచికలతో మాయారూప [పదర్శన 
ములతో సత్వాకులను సమయముమాచి నమ్మించి వారిధనమును 
"కా 'చేయుచున్నారు, సవ | 

సర్వము సర్వేశ్వరుని యధీనమున. -నడచుచున్నడి. .. నరులకర్శ 

ఫలానుగుణముగా స ్ వేశ్యరుజే 'సంతోవసంతాపములను సమకూర్చు. 

చున్నాడు. ఈ సత్యమును తెలియనివారు కర్భసిద్ధాంతమును". నమ్మని 

వారు “సర్యసుఖాలను యు. కి శక్తి మేధాసంపత్సి వినియోగమువలన. 

పొందవచ్చు*ననెడి . దురాశతో పరవిత్తాపహారులై న మధ్యవర్తుల 
సలహాసహ కారసంప త్రితో కార్యసిద్ధి కె లంచాలనిడి చివరకు రావలసిన 

ము వ్యర్థ ముగాగ తనకుగల యర్గమునై తము. వ్యయ మై 

లకు గుటీయగుదురు. 

కల్లకపటములేని కరుణాహృదయులు కొందరు, స్వార్డ పరుల : 

ఎర్ర 
థి 
త 

చ ల్లనిమాట లనునమ్బి' కష్టనష్టములపాలై. “ఆహో! వమునవంటినారని 

మూాసపోయితిమి. వేషభాపల మహిమనువూచఛి నరులనునమ్ము రాదు. 

ధనమునకై యెట్టి ఘోేరకర్శలనై_ న వెనుకంజవేయక చేసెదరను 

సత్యము నేటికి తెలిసినది?” కడుజాగరూకతతో 'మెలంగుచున్నారు. 
3 | 
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ఆత బలము లేనివ్య క్రి పరిస్థి తుల [పభావమునకు బానిస 
వకకర శ్రలనొనర్బుచుండును. పరిస్థి తుల (పభావమునకు నరుడు 
చానిసగాక యాత్మ లేజోశ క్రితో సత్యాదర్శమునశై_ ధర కర్న 
నిర్వాహకుడై వెలుగొందిన నాడాతదే మహాత్ముడు, 

ఇట్టి. మానవో తృముని కుటుంబసహితముగా శ్రీమన్నా రాయణ 
మూర్తియే కాపాడితీటును, కర్భసి్ధాంతములలోనిరహస్యము లందరి 
కవగతములుగాను. 

(శ్ర, నరహరినినమ్మిభజిం చెడి భ క వతంసుడై ననుతననోటాడిన 
నుడి ననుసరించనినాడు చితృమోభను చెందవలసినజే! జూదము, 
సురాపొనము, వ్యభిచారము; దొంగతనము, అసత్యము, యనెడి నీ 
యెదింటిని నరుడు కాంవ్న్ంచి వాటియందుగల యభీరుచితో త్యజించు 
టకు మనస్సు కుదురక కడకిడుములపాలగుచున్నా డు. ధర్మములేదు. 
దైవములేడు, సర్వము నరుడనుభవించుటశే సృష్టించబడినవని వాదిం 
చెడి తార్కి-కబుద్ధితో లోకమున నరుడెంత కాలము పరి భమించినను, 
పరి శ్రేమమొనర్చినను నిజమైన శాంత్యానందములను బడయజాలడు, 
శతావధానియై. సర్వజన పూజితు డై న వ్య కీ సైతము తాత్కాలిక 
తృ వీవె. మహ్మోగంథపఠనములందప్పుడప్పుడు నశ్యమును తేన నాళికా 
రం ధమున కెక్కించి సంతృ వీ చెందసాగును, ఈ దృశ్యమునువీశీం చెడి 
వారికెంతయో నసహ్యాముకల్లించినను నా పౌరాణికా గేసరుడా నస్య 
సేకరణ కార్యక మమును సాగించుచు నేయుండును,. దీనింబట్టి (పతి. 
పాఠకసోదరుడు తెలిసికొనడగిన సత్య మేది? దుష్ట కార్య క్రనావలంబన 
మున మునకలవడిన మనస్సును నరుడు స్వాధినమందుంచుకొనుట 
కష్టసాధ్యమని తెలియవలెను, 

ఉ తృమసంస్కా-ర విభవముతో విరాజి లైెడి నరుడెట్టి నక కర్మల 
సనుసరించడు. ఒకవేళ (ప్రారథ్థానుగతముగ దుష్ట కార్యములందు 
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మనస్సు (పవేశించినను వంటనే తనతప్పుతానెణింగి బుద్ధి ని శుద్ధ 

మునక్పుకొని పునితుడగును, 

ఒకొ్క-క్క-వ్య కి, వుష్క-రములాదిగా సాగించిన ధూమపాన, 

మభధుపాన, మాంసభతణ, చౌర్య, వ్యభిచార, యసత్యాది దోమ 

కర్మములను యేవో యొకానొక సుసంఘటనా [పాభవమువేత నా 
యా వక కర్ణలన్నింటికి తిలోదకముళాసంగి తీర్ణ స్వరూవుడగును. 

శ్రీ వేమన్న, నిజలింగచిక్కయ్య, కాళిదాసు, నజామోాళు 
డాదిగాగల మహావ్య కులెందరో వకరీతులలో స్వే శ్భాసంజార 

'మొనర్చెడి వారి వారి మకులను తణకాలమున సంస్క-రించుకొని సాధు 

వుంగవులై లోకపూజ్యులే (ధువతారలై. వెలుగొందిరి. 

[పకృతిరంగమునందు, సన్నాకుడు దుర్మార్దనిగా, దుర్మార్టుడు 

సన్మాష్టనిగా, మహామేధావి పిచ్చివానిగా, లతూధికారి బిమోధికారిగా, 
వివోధికారి లమాధీకారిగా, జీర్ణ స్థలములు సుణ్య కే త్రములుగా, 

వుణ్య శే త్రములు పొటిమట్టిదిన్నెలుగా, గుంరడాయి మహా బేవునిగా, 

మహో దేవుడు గుండాయిగా, రాజు కింకరునిగా, కింకరుజే రాజుగా, 
పావాణమే (ప్రతిమగా, (పతివు పాపొణముగా పరిణామమొందిన 

సన్ని వేశముల నెన్నింటినో నేటికాలమున సర్వులము తిలకించు చున్నాము, 

మానవుడు సర్వభోగములనుభవించియానందిం చెడు మహాోవ కా 
శము, ధన ధాన్య వస్సుసంప_త్తి కలిగినను శరీరము నందారోగ్యము లేని 
నాడంతయు నిప్ఫల మే, ఇట్టి యతుకులబొంతి తొమ్మిది కొంతల ముంత 

నిరంతరచింతగల తోలుబొవు డను నిజమని నమ్మి నరహరి నామస్మరణ 

మును, ధర్మాచరణమును ఏీడిన నరునిగతి దుర్శతియేగాని సద్దతి కాదు. 

ఫ త్రాధిక మహాగంధ రచనలను సంపూ రి, చేసి ప్రడానాయకుల 

గారవసన్శానములను ఫతాధికముగా పొందిన మహాకవిసార్వభౌము 

కై ననుతనయంత రా తా దేశములను త్యజించిబుద్ధి వేగమునకు బానిసయై 
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పాపకర్శలకుష క్రమించిననాడు పురోగతి చెందక తీరోగతినొండి” "కర్ణ 

(భష డెననాడు శు దజాతికి చెందినవాడని నివారణమగును. వచ 
అ దాః గ్య 

నరుడొనర్భు కర శ్రఫల్మపభావమెకాలానుగుణముగ సంస్కా-రమున 

భాసించగలదు. సత్కర లః సత్పంగ ముల, సద్ద)ంధముల, సత్యాళ్ళుల 

మహిమ ఛభాలగొప్పది. నరుని బాల్యదళనుండి సాగించిన సద్ద్రంధ పఠన 

(ప భావము, సజ్జనసాంగత్యశ క్ర, చుహాత్ములది వ్యాత్ము |ప్రబోధములను, 
భక్తి తో నినిన ఫలము, పుణ్యమే త్ర సంచారమహామ, చెద్దలయెడగ ఆ 

భ క్రి, సద్దురుకృపాళీర్యాదశ కీ, వీటియన్నింటి ఫల[పభావ మహిమ 
లోశకాదర్శమై, (ప్రకృతి బంధాలకతీతమై ' న్య క్షిలోదిన్యత్వమై 
(పకాశించగలదు. 

అట్టి దివ్యవురుషుని నుహిమోకేతమైన మధుర వాక్యముల చేత 

స్వానుభనాత్మకమైన భవ్యరచనములచేత నరులు విధిగ హృదయ 
పరిణామమును చెంది ధర్మపధగాములై చేశాభ్యదయమునకు కారక్రులై 
విలసిల్లుచుందురు. 

శాస్త) వాక్ళములన్ని యు నిత్యసత్యములా! ఆచరణ యోగ్య 

ములా! ఆదర ఎథర శ్రస్మూత్రములా?. అర్హ సంస్కృృతిసోపానములా! కాదు, 
ప బో కా ళో hr ఆ కి 4 ల ; బ్య (ష్మపధమున కలివి లవ్య కృులేకమె సృష్టించిన స్వార్థ పర మైన శాసన 
ములని నాదింశడివారు నేటికాలమున దినదినాభివృద్ధి చెందు చున్నారు, 

ఒకరు చెప్పినవి నుజోకర్మునాసినవి విధిగవిశ్వసించినచో మనశే 
మైనమువ్వువాటిల్లునా! య నెడి (ప్రశ్న హృదయమునకల్లీన వారెల్లరు 

నిదానముగా, నిబ్బరముగా, [ప్రశాంతమతితో యోచన చేసి సత్యము 

తేట తెల్లముగా బోధపడగలదు, 

హైందవమున, "వాస్తు, జ్యోతి, సక్రశ్య, ఒనెదళ్లి, ధర్మ; 
యోగ, వేదాంత,. కళా, గాంధర్వ, శాస్తా)దికము లెన్ని యోగలవు, 
ఈశా స్త్రములన్నింటిని, మేధాసంపద్విభూతితో, దిన సతేపో తేజళ్ళ కులతో 
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వర్ధిల్లిన మానవుడొ కానక సమయమున లోక తే మంకర ఢ్యేయముతో 

కరుణాహృదయముతో రూవొందించినవి. ఇ౧'దెవ్యం కేట్ట సంచేహము 

వలదు. సంచేహములేని చేవామునశే (పశాంతి.సంచేహసందోహముతో 

మనుజుడు, "వేదవేదాంగములను వుక్యిటబట్టనను | పయోజనములేదు. 

వమూనవుడు శుభసంతోవ కార్య కమనిర్యహణమున శే తిథి వార 

నకుత' ఆోగములను . చాగుగాపరిశీలనచేసి ' బాగుగాయున్నదని 

గు రించిన యనంతరము (వయాణోన్నుఖుడగును. ఇట్టి సమయము 

లందుసై తము శొా(స్ర్రుమునందు నిశెధించబడిన దుశ్నకునదృశ్యము. 

"అెదురై ననాడు, తనలో తానివియన్నియు 'తెలివినగలమనుజు లెవ్వర్ 

సృస్టించి యమాయక ప)జలకన్యాయ మొనగూర్చిరని; యూహించి 

Gl ర్యముతో ముందునకు సాగిదతురతత్ "యు క్రిశక్సులన్ను పయోగించియు 

కట్టక డక శార్యవిఘాతేమునొంది వగచినవాజెందరినో చేటిలోకమున 

ప్రత్యతముగా గాంచుచున్నాము. 

ఇట్లి నిత్యసత్యములను యధథాతధముగా పరిశీలనాతే క్ బుద్ధితో 

నరులాలోచనచేసి సత్యమును  గుర్తి ంచిననాడీణొ స్ర్రములన్నియు, 

నిస్వార పరులు, జితేందియులు, యోగజ్ఞానానుభవమును ఫొందిన 

మహర్షులు (త్రికాలములలోని సత్యాసత్య విషయములను సునిశిత బుద
్ధితో 

యాత్శబలముతోో వివిధ శ్వా ప్ర్రుములరూపముతో ప్య క్క మొనర్చి 

సజ్జనోపయోగముగా |ప్రసొగెంచిరని చేడు, మనశేనల్లరకు నిజము 

వ్య క్కమగుచున్నది. 
| 

ధర్మపధగామిఖైన నరుడే మతమునకు? కులమునకు వెందినను? 

యే రూషము నుషాసించినను యే నామమును స్మరించినను యే యే 

స లముల చించినను తిరోగతిలేక పురోగతినొందగలడు. ఇది తీధ్యము 

త్రిశాలసత్యము. 

వ్య క్కి, వేదాంతపద్యశ్శొకగ ద్యాద
ి విమయపఠనముతో_ వేదాంతే 

విషయకవనముతో వేదాంత విప రోగా పన్యాసముతో నుద్ధరణము. 
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నొందుటకల్ల.ఏ ధర్మసంచేశసూ క్తులను నరుడు నోటితోనుచ్చరించునో, 
పఠనమొనర్ప్సునో, పారాయణముచేయునో వానిని పాటించవలెను. 

పాటించిననాడజేధర శ కృిననుభపించి దై వకరుణకుప్మాతుడై నర్ధి ల్లగలడు, 

"లేనిచో “తాటియాకుడై 'బెల్లమని వాసి నాలుకతో చప్పరించిని? 

భాందసుని బోలిన వాడగును, 

పరులమాటలునమ్బి కర్ణకుషకోమించిన నరులగతి గరతమున 
పడ[దోయుననుటలో' సంచేహామువలదు. పరులనగా నెవరు?! స్వార్గా 
వేశపిశొచికి బానిసలై నచో నట్టి కన్నతల్లిదండులనై నను తోబుటును 
లైనను, బావ మరదులనై నను పరులగాభావించవలెను. దీనిభావమేమి! 
నవమాసములుమోసిన కన్నతల్లి యైనను, కనికరముతో "పెంచిపోపి.ంచిన 
తం[డియైనను స్వార్థ పీశాచి వాడికోఅలకు గుజీయైననాడు వారిలోగల 
నూతృత్వ పితృత్వశ క్రి పలాయనమై దయ్యపుశ క్తులతో తాండవించు 

చుందురు, 

ఇందులకు శీ (వహ్లాద (ద్ధువాది మహాభ కుల చరితములు 

మనకు పరమ పనూణములు. ఆదర్శ్భభ కృ శిఖామణుల  జీవితములే 

లోకమునకు సత్యసంచేశములై రాణించుచున్నవి. మహాత్ముల 
స్వానుభవ సంచేశసూ కులు భక కోటి నుద్ధరణ మొందించగలవు, 

“రోగికి వైద్యునిసలహా యెంతటి. సుఖ సంతోపములను 
చేకూర్చునో” మాయాబద్ధ్గులెన నరులకు మహాత్సుల మధురవాణి 
యంతేటి సుఖమును చేకూర్చగలదు. 

నరులు సితుళెన్ని నేర్చినను [శుతులెన్నిపఠించినను తమ తమ 
పృాదయగుహూలలో (పకాశిం చెడి పరమౌాత్న [పబోధములకు వ్యతి రక 

ముగా జీవితగమనములను సాగించిన-వో కర ల షులె లోకపు తెగ_డ్త్ర 
లకు గుతిమై హృదయమిభతో పరితపీంచుచుందురు. 
“రామాయణము రంకు” “భారతము బొంకు”అని నేటి కాలవు 

కవులలో కుబుద్ధిగల ప నరుష రచయితలు బృహద్ద్రంథములను 
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రూపొందించి సమాజమునకు వికయములొనర్చి “వేలాది రూప్యముల 

చేవుజే లేడను భావముతో, నరుడు స్యయంశ కి సామర్ధ్యము 
లతో సర్వ్యమునుగెలిచి యమరుడై. సర్యాధినేతమై చరించెదనని వలం, 
చెడి విపరీతవాతావరణ దుష్క-రకాలమున సె తము వై.శ్యసమాజము 
ఆ స్పికతతో వెద్దలయందు గౌరవభావము, గుర్తు శాస్త్ర దైవ, 
(చాహ్మణులయెక అపార భక్షి, చేహియని (ప్రార్థించిన (పకివారికి 
ఇ క్రికి తగినరీతిగా దానములు చేయుట, పరులాడిన పఠువవాక్య ములను 
వినియు వారికర్ష వారిచే య నెడు పేతభావముతోనోర్పుగలిగి "జ్వేషము 
"లేకుండుట, భగవ ద్భాగవత సవమారాధనా విధానముల నవలంభించుట, 
భగవ దాలయని ర్భాణములు, సత్కా-ర్యములకు విరివిగా ధనమును 

పెనియోగమువచేయుట, జగ ద్గురువులు, పీఠాధిపతులు, కనులు, పండితులు, 

విద్వాంసులు. గాయకులాదిగా "పెద్దలను సన్మానించి పూజలొనర్చి 

చుహోతృవములొనర్పుట, లోకోపకారమొనగారన్చెడి (గంధ 
ముదణాదికార వక వముముల నిర ఏహాణ మొనర్చుటాదిగాగ ల కార వము 

లెన్నింటినో లోకమున భ కి తో, యోర్పుతో నేర్పుమోార స్వార్థ మున 
కాసించక నిర్వహణ మొనక్చు కొంత యో ముదావహము, మానవ. 

సమాజమున శే గణనీయ మైన ఆదర్శము. 

సదా సత్క్-ర్ముల నిర్వహణ మొన న్పెడీ భక మూర్తులను 

భగవానుడు కాపాడితీరును. ఈ కలిశాలమున మంచికిస్టానము లేదు, 

ఐనను మంచివారు వారి సదాచారసత్యనిరతిని వీడక స ర్వేశ్వరునినమ్మి 
భజించుచునేయున్నారు, ఇది ఆర్హ సంస్కృతియొక్క_ [పభావము, 

నేటి కలి పభావమునకు న్యాయశీలురు, ధర్మమూ రులు, 
సదాచారనిరతులు, ఆదర్శకవి కథక గాయక నాయకులెల్టరు వురోగతి 
లేక తిరోగతినొందు దునేయున్నారు. _వేదోపనివుద్దీతాశా స )ములనై. 
నరులకు విశ్వాసముతగ్గినది. ఆ మహత్తర మహనీయ నుధురాబేశ 
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సం చేశములలోని గంభీరభావ సముదాయ సాందర్యమునందుగల 

యాదర్శ ధర్మళ క్కి ప్రభావమును గుర్తిం చెడివారరుడై రి, ' 

“వ్యభిచారములోవుణ్యము”' “దోపిడిలో శాంతి” “ఆకాశ ములో 

స్యర్థ ము “అరచేతిలో వైకుంఠము “రాముడు చేవుడుకాదు” 

“రాముడసలెనగో తెలుసా? “ఆడ మగ తేడాలేదు? యనెడి 

నామములతో నిసారచనలుసాగంచి పాొత్తములుగా రూహందించి 

వి కయమునక సిద్ధమొనర్చినచో లతలాదిపొ తృములు ఖర్చు కాగ లవు. 

ఇందులకు కారణ మేవునగా! సర్వాలంకార భూమితయెన 

శ్ర్రీమూ క్కి నందరు పనిబూనిచూడకున్నను,  బట్టలువిడచి _ బజారున 

బడిన కులటను చూడనివారుండరు. ఇచే విధముగా నేటి విపరీత 

దారుణవా తావరణమునందు మంచినిగు రించి మంచితనముతో. తదితర 

వ్య కుల హృదయముల . తీజు తెలిసి (పవ రించెడి కుద సా త్రిక 
నం == G బాజా 

పృాదయులరుదై రి, 

(శ్రీకృష్ణగీతోపన్యాసము వినువారిలో, నొకరు, వేజొకనితో 
'అమహోపన్యాసచేసెడి యోగిసీమాతగారి నామభేయము, నివాసస్థాన 

మెచ్చట బాబూ! యని మెల్లగా యడిగినచో గీతావాహినిలో మునిగి 

కేలిన నున మైనవ్య్థ 'సీకామెనామముతో నివాసస్థానముతో 
యేమిపని, యని [కోధఘూర్తి నిత నేతాలతో సమాచాన ముసంగును. 
“ తెడ్డు పాయసములోనుండినను | పయోజనములేసిరీతి? వ్వక్తి స్వశ కీ క్రీ 

సౌమర్డ ర ్ టములున్నవనెడు గర్వముతో తనకు తెలియని (కొ తృవ్య క్షీ 
హృదయన్రతీజు సుసంస్కా-రసంప త్తి నర్ ముచేసికొనలేక 'యేమేమొ 

సంభాపణములుసాగించి . 'బాధకలించుచు. వేవషభావలు విద్వత్శక్తి 

యుండినను (పయోజనముగలుగ దు. 

వ్యకి పూ ర్యాపరము బు తెలియక దురాగహావేశమునకు బానిస 
యెననాడు పండిత శొల్యాలుమై న వేసినను పండివాక్యాలు (పసంగించినను 
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పండితుడుకా నేరడు.  సరళహృదయము, [పకాంత్మపసంగము, ఓర్పు, 
త్యాగము, సత్యనిరతిగల సామాన్యపౌరుడు, గీతోప పన్యాసములజోలికి 
వెళ్ళక తనస్వ ధర్శమును తెలీసి నింట బయట మెలగినచో, గణనీయ 
మెన మానవ తమని జేలియవ లను, 

దుర్గ ర్వముగల మహాపండితులవలన, సక్షలవిద్యాచతురులవలన, 
గొప్పవంశమునబుట్టిన చెద్దలవలన, సమాజమునకు మేలువేకూరదు. 
స పణసంప త్తి తో పరహీత కాంతతో కానినసీకాంచనాస క్త 

విదారుడై సదా భగవద్దుణవై భవముచే నొప్పాటుచు కీర్తించుచు 
గానమొనర్పుచు సంసారయాా తొపర్యటనముతో కాలమును. సద్దిని 
యోగ మొనర్చు నరుడే నారాయణునికృపకు ప్నాతుడై సమాజమున 

కాదర్శ్భపాయుడై భకృమూూారియని (పజలమన్నలనుపాందు చుండును, 

నరులు భవసాగరో త్తరణమునొంది పరవవురువునిలో తాడా 
తృ్యృమునొంద టకై పార్టుని నెపముతోో శ్రీకృష్ణ పరమాత్శ గీతారహస్య 

(ప్రబోధమొనర్చిగి. దుర్గుణరహితుడై. సద్దుణవరిష్టుడై నరుడు భక్తితో 
సాగిం చెడి ప్రతికర్శయు "తాయ యజ్ఞ మై భాసించగలదు. 

సత 

ధర్మచ్యుతియ దుఃఖమునకు మూలము. 

"దేవుని బ్వేషించి యహంకారియైసాగించిన దక్షునియజ్ఞ ము 
సర్యజనమారణహోమముగా పరిణమించినది. చేవ చేవుడై న వాసు బేవుని 
తన రథసారథిగా నియమించుకొని పార్టుతు సాగించిన కురుడ్నే త్ర 
సంగ్రామము (శ్ర భఖ వద్దీతా (పబోథమునకు కారణమై లోకజన 

సం సెవ్యమై ముముకుజనసహా| స్రములకు మూర్త ర దర్శక మై (పకాళించినది, 

4) 
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కర్మబలము బాలఘనమెనది. సత్క-ర్శ దువ్క్య-ర్మలు "రెండు 

నరునికలవడినచో కోతివుండు వై ద్యమువలె నానాటికి సత్క-ర్జుత్నీణించి 
దుహ్క-ర్శబలమై వదలించుకోనుటకు వీలుగాని దుస్భి టికి గురిచేయు 

ననుటలో యెట్టి సంజేహములేదు. 

ఈ బలమైన కర్ళ పభావముచేత సత్క .ర్శలుచేయుదారునసై తము 
ధర్శస్థి తినుండిదిగజూరి "చోర, జార, సురాపానాది నింద్య్భకర్శలలో 

చరించుట లోకమునందక్క-డక్క_డ గాంచుచున్నాము. 

త్రీ నురుషు లెవ్వర్రై నను చోర, జార,సురాపానాదినింద్భకర్శల 

కలవడి జీవితగవునములను సాగించెడు తటి వాశెంతటి ధనవంతులు, 

బలవంతులు, విద్యావంతులై నను వారుసాగిం చెడు సీచగుణక ర్శలను 

ఏడజాలక, మాయానాటక ప్మ్యాతభారులై కపబవినయ విథేయతలతో 
దై_వకార్యములందు పాలొనుచు భగవంతుని నామస్థరణమును 

చేయుచు వంహాతులసద్బొధలను వినుచు యలఅనడిన నీచకర్మలను 

త్యజించి శుద్దజీవులుగా [బతుకుటకు మనసాప్పక నింద్య్భకర్శలలో 

కాలమును వారికాయములను పాడొనరించుచున్నా రు. 

నింద్యకర్శలనో జీవితముగడపెడి శ్రీ పురుషులకు కులమత 
స్థితిగతి తారతమ్యుములుండుటకవ కాశములేదు. పర ప్ర్రీలతో  తిరి7డి 
పురుషునకు, పరవురుషులతో వ్యభిచరించెడి స్రీ, పీరికి సిగ్గు, మర్యాద, 
సీత, భయము, భక్తి, సంఘఖీతి, పరువు, (పకివ్చ, మొదలై న సమ్షుణములు 

ముచ్చున కైన లభించవు. వై వెచ్చు [గామమునందు వీరికి సలుకుబడి 
హాచ్చు. కండలు యండలు, ధసము బలముగలిగిశ రోజులలో 
ఏరిదర్షాలకంతుండదు. ఇట్టి వ్య్వభిచారులై న (మీ శురుమల నోటికి, 
నీతి*లిగి ధర్మమునకుబద్ధులె చరించెడిపెద్దలు భయముతో వారికి 
బహుదూరముగామసలుచు కులటలొన క్పెడి కుక ర్శములను కన్నులతో 

చూచుచు మూడనివాకరీకి మసలుచుందురు. 
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నింద్యకర్శలతో జీవితములను గడెడి త్రీ పురుషులలో 

కొందరు వారొనర్చిన గతకాల వుణ్యకర్శఫల |ప్రభావముతోడై 
సత్పరిణామమును చెంది. దై వకృపతో మహాత్టుల దివ్యచరణసన్నిధి 
లభించి గతజివితకుక ర్మములను త్యజించి దివ్వజీవను లై భగ వన్న్మార్లమున 

సురోగతినొంది ము కిపధమునుచెంది (పపంచముతో పనిలేని 
పర మోత్కలృష్ట స్థితితో భాసిల్లుచుందురు. 

పూర్వ కాలమున వేళ్యాదిజాతులలో వ్యభీచరిం చెడు 
నారెక్కు-వగా యుందురనుటాచారమైయున్న ది. “వేటి కాలమున 

కుల్మపస క్తి కి "లేదు. నింద్భ్వముగా వరాడబడిన వేశ్యాదిజాతులవా రెందరో 

ధర్మబద్ధవివాహగ్భహస్థాశమ జీవనమొనర్సు చున్నారు. గొప్పకులాల 
వారని భుజములుచరచి మోసములుమెలివేసినవారిలో చోర, జార, 

సురాపానాది వ్యకకర్మలెక్కు- డై నవి. కులధనగర్య|గ స్తులగునరు 
లొన క్పెడు జార, -వోరుజూద, సురాపానాది నిండ్యక ర్భములను నిపే ధించి 

సమాజ శేయస్సును కోరెడువారరుడై. ర. ఒకవేళ నక్క-డక్క-డగల 

"పెద్దలకు తప్పులని తెలిసి సంస్క-రం చెడు నేర్చు, బలముగట్లి యు 

తప్పానేశ్చెడి తనకన్న చెద్దవారిని. మందలించి మంచిని [పబోధము 

చేయుటకు. అ ర్భముచాలక “మన కెందుకాదుర్మాళ్టులత్ పని వారి 

పాపము పుడిననాడు వారికినాశే పతనమొండిది రను _ వేవోకి 
మదినెంచి మానవు వహిం౦చెదరు. 

నూర్కెట్టులో కూరగాయలము శని జీవనముచవేయువారివ లె, 

నేటికాలమున సాపభీతిని పూర్తిగాపోనాడి శరీరమునమ్ముకొని సుఖ 
ళ్ ఖో రాక లో ఈ జీవనము చేయువారు (పతివోటక్రన్పట్టుచున్నారు. 

ఈ నీచ కార్యములు చేయువారెవ్యరు! ఏ రేడాతికిఇెందిననారు? 

శేదవారా! లేక కూటికి గుడ్డకు కటినె సీచ కార్యములు చేయుట 

కారంభించితిరా? యని సత్యమాలో చనచేసిననాడు సులభముగా 
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బోధపడునది కాదు. ఈ వోరత్వ, జారత్య, సురాపానాది నింద్యకర్శలకు 
కారణ మేమి? 

సమాజమునందోొక గొప్ప పకిణామముత్చన్న మెనది. ఏ వక్ర 
కోర లొనర్చినను నరులకుపాపము లేదు, ధన మేసర్వ సుఖములకుమూ లము. 

ధనమున_కై యెన్ని పాపకర్ళలనై నచేయవచ్చును. ఏ పాపక్షర్మము లై నను 
తెలివితో, యుక్తితో జా[గత్తగా యెవ్వరికంటపడక  చేర్చుతో చేసిన 
నాడెట్టభయములేదు. దొంగతనము, వ్యభిచారము, సురాపానము, 
జూదము, అసత్యము మొదలై న కర్మలు పూర్వ కాలమున తెలివిగల 

గొప్పవాశెందరోచేసినవి. నేడు మనముచేసిన తచ్పేమి? యనెడి 
తార్కి-క బుద్ధి తో నరులలో కొందరు ఈ? పురుషులు విచ్చలవిడిగా 
స్యేశ్చాసంచారులై భయభ క్రి శూన్యులై వృత్తిగా చొ రత్య 
జారత్యములాదిగాగల హాయకర్మములను నిర్వహించి _ సులభముగా 
ధనార్జన మొనర్చి సర్యసుఖములను భపించి చివరదశలో దుఃఖసంత ప్ప 

హృదయులై కన్నీటిన్నా నములొనర్సి కాటిశేగు చుండిరి. 

దుస్ట్రకర్శలతో కాలమును కాయమును దుర్వినియోగ మొనర్చు 
చుండెడి ప్రీ, వురుములు రచ్చలలో తవతోడివారితో గొప్ప నొప్పు 
శాస్రునాక్యాలను వన్ష్ంచుచు “లిన రాను కృష్ణ బ్రా బ్రా”? మొదలై న 

నామభజనలను సాగించుఖంత టి శోచసీయ మో! మతమున కె తటి 

దుర్ద తియా? భారతభూమి వేదభూమి, బుపిభూమి, పుణ్యభూమి, 
త్యాగ భూమి యనెడి. సనాతన సూ కుల కెంతటి కళంక హూ? (పతి 

ఛారతీయ పరుడు, భగవద్భుక్షిగల  _పతినకుడు నేటినుండియైన 
త్రీ వముగా నాలోచనలుచేసి యావేదనలతో నడుములుబిగించి సత్య 
దీతూదత్సులై పరమపవిత్రమైన యాందవమతీమునుద్ధరణ "మొంఠడించి 

సద్యశ స్పునుపాంది భావితరములనారికి ఆదర్శపుకువు లై జీవితములను 

సాగించుశుంతయో గణనీయమైనస్థి తి, 
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నేటి కాలమున [పతివిషయమునందు మంచివారు లేకపోలేదు 
సమాజద్భస్థి నిత్యసత్యవినిర్శలాత్ళులపై కి (పసరించదు. పరమతావ 

లంబకుల దృష్టీ, యాందవమతమునందుగల వ్యభిచారిణులవై , 

-వోరులవె, జూదరులవై , (తాగుబోతులపై , యసత్యవాదుల వై ం 

చోవీడివిధానముతో ధనమార్డించెడివారివై (ప్రసరించి వీకిని గుర్తుచేసి 
వేదికలనై దూపి.౦చి 'హూందవవుతమునే సమూలముగా ద్వేషించి 

తిరస్కృతి భావమును [మజలలో నెలకొల్పి సర చేశవుతములే వమహోొన్న 

తములై నవని బోధించి పైందవమతముపవై విర కిని కల్పించి బలహీన 
మునగ్సుచున్నారు. 

హిందూమత (ప్రాశా స్స రమునుగూర్చి నెంతోకృషితో మహత్తర 
మతరవాస్యములుగల బృహాద్ద)ంథములను రచనములొనర్సి గుంటూరు 

జిల్లా |పకాశముజిల్లా, కృష్ణాజిల్లాలయందనేకములై న మహాసభలలో 

(ల [ప్రభాకర ఉమాము హేశ్వర పండితులువారు మహోపన్యాస 

వాహినుల (పవహీంపచేసి విజ్ఞు లై నవారి హృదయముల ను కూత 

లూగించిరి. కి సృవసోదరులు బంపిం చెడీ [పశ్నలను పండితులు వారు 

సహేతుకముగా (శ్రుతిః సమాణములద్యారా చెప్పి తలలూపీం చెడి నారు, 

సర్యమతముల యేక కలత్యము నొక్క_టియె! 

ఈ దుష్క-ర మైన ఘోరవిప త్తునకు కారణ మెవ్వరు!దురా సలు 

కాదు. సన్నాష్టలుకాదు. ఇంకెవ్వరు పరమభ కులవలె వేవషములు 

వేసీ పండితులవత సంభాషణలు సాగించి, స్మత్సవ ర నము లేక 

దురాశాపాశబడద్దులె భయము, భక్షి, సిగ్గులను పూ ర్తిగావీడి ధనమే 
దె వమని, కడుసేకైలాసమని, శరీరసుఖమే జీవితాశయముగానెంచి 

సీ చకర్శలనొనర్చు కుసంస్కారులైన త్రీ వురుషులే యిందులకు 
(పథధానమైనవారని ఉత్తమభక్తులల్లరు గుర్తించి దొంగభ కులకు 

మోాసవుస్యాములకుబహుదూారముగామెలగుచు నిజభ క శిఖామణు లై న 
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(శీ) ప్రహ్లాద, నారద, హనుముదాదులవలె చరించి తరించి హైంద; 
మతశ కిని "పెంపొందించి పరమాత్వ్యసృరూపవు లై తరించెదరుగాత ! 

చతుషస్ట్రికళల నార్జించి విద్యత్కీ- రిచందికలతో విశ్వ మెల్లతిట 
గొప్పువొడని పూజలందుకొన్నవ్య కీ నె తము, తన మానమర్యాదలకు 

భంగమురానిస్థి తిలో, నవయకావ్యనము తొెణికినలాడెడి బంగారుచాయ 

గల వగలాడిని యెశాంతస్థ లమున చూచిననాడు తప్పక మనస్సు 

చలించి స్థితినుండి దిగజారి నింద్యకర్శయొునర్చి పతనము చెందును. 

““కార్చిచ్చుచూచిన మాననుడేరీతి' పలాయన మొందునో” 
యచేకీతి యెట్టి మునుజుడై నను “కులకాంతమై వ్యభిచారవృ త్హితో 
చరించెడి సీచ్మక్ర్రీీ రూపమునకు బహుదూరముగా మసలుటయే 
మిక్క్యి-ల [శేయో దాయకము, 

ధర్శ్మచ్యుతినొందిన కపిగాయక విద్వత్పండిత కధక శిరోవమణుల 

నైనను లోకము యేహ్య భావముతో చూడ సాగును, మనో వాక్కర్భ 

లలో లోపముబేక లోకమున చరించెడివ్య క్రి పూజసీయుడై. 

అదర్శనూ ర్తి మై చింతలు వేని చింతనతో దివనాదానందుడై 

చెలుగాంద సాగును, 

సకలవిధస సత్క-ర్చృలు నరునీబుద్ధి చేగమును నిరోధించి శుద్ద మొనర్చి 

(కుతి పిత కచాచర ణమునందు (సవేశింపచేయుట శే మనీషులై. న 

వెద్దలు నాటి బుపివర్యులు నిర్భయ మొనర్చిరి. బుషులొనర్చిన 

శె స్త్రములలోని ధర్మశాసనములను మనుజలు నిర్వ ర్తి ంచినచో ము క్తి 

కరతలామలకము. 

సర్భజగత్తు నకాధోార 'వైంన (ల లన్నీ నారాయణుని సర్గ 

భూతాలలో దర్శించెడి సుసంస్కా-ర సద్దుణ సంప త్రిగల నరున కెటి 

లోబుండ ను, ఆ స్పి వోయినను, అందస్థు లు మారినను, బలవంతులైన 

ఛావవువదులు బ్వేషించినను, బంధువులుత"లగినను, సంఘమునపరపతీ 
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చెడినను లక్క చేయక (శ్రీరచూనాధుని దివ్య నాముమం తసంస రణ 

ముతో స్యార్గ త్యాగియ, కర్షృ త్వ్యకర్శాచరణముత్" భువి చరించెడి 

పరమభాగవతో తృముని సర్వకార్యక_ర్ఫృ త్యభారనిర్వహణము "దేవుడు 

భరించి భక్తుని బాధలను రూపుమాపీ యందరికన్న మిన్నగా 

వలుగొందింప చేయును. 

కన్నీరు, పన్నీరు "రెండు నరుని కుకర్శ, సుకర్శలవలన సంప్రాపృ 

మగును, “ఆడాయములేక బుణము వేసి న్వ్యయ మొన రెడి వ్యకి 

యుంతటిమేథావిమైనను బికాకియగురీతి” రామారాథనలొనర్చుచు 

కామారాధనలు సాగించిననాడు నరునకు కస్నిరులభించును, వాచా 

వేదాంతులకు కన్నీరు ఆచరణ వేదాంతులకు పన్నీరు. 

వ్య క్రిమన స్పెంతోళ కివంతమై యలరారుచున్నది. అట్టిశ కి 

వంతమైన మనస్సులో గలిగౌడి సంకల్పములు శ క్తివంతములై నవి. ఇట్ట 

థ కి వంతమైన మనస్పుచేయు కర్మములు శ క్కి వంతేములు.కగ్భఫలములు 

శ్ర కినంతేములు, బట్టి శ కివంతములై న క ర్మఫలముల నెవ్వరు తప్పించు 

కొనజూలరు,. విధిగ యనుభవించవలసిన చే. 

లమోౌధికారిమైనను, భిమోధికారి యైనను సూరో్యోదయమాదిగా 

సూర్యా స్తమయమువరకుసం పారతాషతయాగ్నితో బాధలనొందుచునే 

యున్నారు. భితోొధి కారికి ఆకలి బాధ. లహొధికారికున్నది చాలదనెడు 

బాధ. బాధలో నిర్వురికి సమానమైనదు:ఃఖ వే: సంభవ మొందుచున్నది. 

ఆశకలిగినవాడే దర్శిదుడు. ఆశలేనివాజే ధనవంతుడు, ధర్భబద్ద మైన 

యాశవలన నరునకు శాంతి. అధర్మ మైన యాశవలన నరునక శాంతి. 

భాకికమానవులు తమవయస్పునకుమించిన పెద్ద లెందర మృత్యు 

జీవతవాడికోరలకుచిక్కి. 'గాలిలోదీపాలవ లౌ కాలగ తిచెంద లోకమును 

ఏడి యిక్కో-డికో తిరలిపోవుట కనులార దర్శించియు చావనివారి కై వడి; 

"ద వదర్శన కాంతను పూ ర్తిగావీడి లోకవ్యవహోరముల శే తహతవా 
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లాడుచు (పొద్దుపోయినను రచ్చబండలను ఏడజాలక పరాపశారకర్గ 

(పయత్నవు ముచ్చటలతో శాలునివురచి కాబునీకాంచనములనాశళించి 
కాలగతినొందుచున్నారు. 

“ చేప్పి? దేవహామును వీడకముం బే విజ్ఞనముగల మానవుడుపేక్ష 

వహించక్ సంయోగ వియోగ సుఖదు ఃఖనిలయమైన సంసారముసై గల 

(భాంతీని పోనాడి తనయాత్శదర్శనమునకు నెంతయో కృషియొనర్భి 
పరమాతు నిలో చేరుటకు మూలమైన నిప్కామయోగక్రర శ్రయొనర్చి 

భగవంతుడనంతేశ క్రి సంపన్నుడు. విశ్యమునే సృజించెనని, విశ్వ 

మంతటికి కర భర యని చెద్దలు, (శుతిస్నృతి సుఠరాణాదులన్నియు 

నొశేరూపముగా జేర్కొనుచున్నవి. భగవంతుడనెడి పదమును సర్వులు 
వాకొనుచుందురు.. ఐనను. (శ్రీరామకృన్లం బుద్ధ శంకర, |క్రీస్సు, 
మహమ్ముదు, గాంధిమహోళ్ళునివంటి గొప్ప వారెందరో లోకమువే 

పూజింపబడుచున్నారు. ఇట్టివారిని భగవ * వళతారనూర్తు లని, పరి చేతలు 

బోధలు వెలుగుబాట లై ,మార్ష దర్శకములై మహోపకృతియొనర్చునని 

సజ్జలు పలుకుచున్నారు, 

భగవదవ తారమూ రులు భగవంతునిలో నోకానొకసూవ్యోంక 

శక్తి. భగవంతుడనగా నెంత శ కి గలవాడని (పక్న వేసుకొన్నచో, 
కనుల కలాలకు, పండితుల జిహ్వలకు, తర్క_ వ్యాకరణ శాస్త్రముల 

' చర్చలకందక నెలిం7డి యొకానోొక మహత్తర మహీ మోన్న తాద్భుల 

దివ్యమహాశ క్రి యని చెప్పవలసియున్న ది. 

అట్టి యనిర్వ చనీయ విశ్వాంతేర్చ్లత  మహోశ క్రిని (శ్రుతులు 
“దేవుడు. భగవంతుడు, పర మేశ్వగుడు, శక్రియని శాసించినవి, 

ఇ యధార్థ నిత్య సత్య పరమార్థమును తెలియని నరులు నీ చేవుడు 

నా డేనుడని వాగ్యాదములొనర్పుచు కాలమును వారి కాయములను 
దుర్య్య్యయ మొనర్న స్ట్ చున్నారు. 

తయన అణాల చనా ద ఇ 

నే 

| ' 
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భగవదవ తారమూ రుల స్వరూప స్వభావములను స్మరించుచు 
తరించుట కై వారి సత్వగుణ సంపత్తి నలవరచుకొనుటకు నరులు 

(పయత్న మొనశ్చెడి స్థితిని సగుణశోపాసనగా  నెన్నదగియున్నది. 
భగవంతుడు, దేవుడు సరమాత శ్ర పర బహ్మము, పరమేశ్వరుడు, న్రక్రి 
యని లోకము సహజముగా నోటాడినను “ఆ భగవంతు డెట్లున్నాడు? 
వ రూపముతో యున్నాడు 2? 1౫ “ఎక్క-డున్నాడు $2” యని తన 

తోడివారడిగినవో లోకము మానముద వేయుచున్నది. ఇట్టి దట్టిదని. 
నోట నుడువుటకు సాధ్యముగాని దెయున్నది, | 

ఈ విషయమధనముతో' (పతి ముముకువు దీర్హాలోచనతో 
సత్యమరసిన “నిరాకార నిర్దణ నిత్యసత్యశివ సుంద రాత క చైతన్య 

మహాత తము” గా వ్య కృమగుచున్నది. ఇట్టి త_త్త్వమునే వేదోప 
నిషన్రతాది శాస్రుములన్నియు “చేనుడు,” “*పరమాత సై” యని 
శాసించినవి. 

అట్టి మహిమాన్నితశ_క్తి యగు "దేవు డెక్క-డున్నా డని వెదక 

నక్క_రలేదు. ఆ నిరాకార, మహత్తర, మహసీయ, మధురానందాత | 
శ్ర క్రి నరుని పృాదయాంత రాళమునందు జ్యోతి శ క్రి పరమాణు 

స్నరూపమై సదా స్పందించుచున్నది. 
లీ 

బహుజన్న పుణ్య తపఃపలమై విజ్ఞాన దాయక మైన స్థితితో 

జన్మించిన నరుడు జనన మరణ శతాషృత్రయ సమ్మేళనమైన సంసార 
ఘోరవారాశియందు మునుకొలు వేయుచు తేలుచ్చు పరమాత్మలో 

తాదాత్మ్య మొంది మహానిర్వాణ పదవితో విరాజిల్లెడి గణనీయమైన 

స్థితినొందెడి తెరను గానక కాలమృత్యుకగిలిలో చిక్కి తణవమణము 

నకు చేహబలవయోరూపాది పరిణావుమొందుచు తన స్వస్థి కొని సి 

చేసికొనుటకశ కుడ, యే పుణ్య లేశ పభావమొ తోడ మహాత్ముల 

సన్నిధిచేరి వారిని భక్తితో సేవించి మంతోపచేశమును పొంది 
5) 
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ధ్యానము చేయుచు స్థితినుండి దిగజారి సంసారమువై గల (భాంతి! 
వశుడై మహాతుల సంబేశములను విస్టృరించి మంతభ్యాన మొనర్చు 

టకు మతిస్థిమితము లేక “కాలమంతయు ధనార్దనమునకు డారావ్ఫు కాది 
సౌఖ్యముల కే వినియోగ మొనర్చి భువివీడి తరలిపోవుచున్నాడు. 

ముముతును నిజభ క్రితో నిలకడగల మనస్సుతో భగవాను 
డున్నాడని తెలిసి దృశ్యముల వై పర కాంతాధ నవ స్తుసంచయనువై గల 

పదృష్టి మమకారమును నిక్మేషముగ త్యజించి త్యాగబుద్ధితో తేన 
చేశిశేం దులుపడేశించిన మహావాక్య చతుష్టయ బోధల నాచరణము 

నందుంచిననాడు తానే తత్త్వ వెత్తయొ 'దేశిశే్య దులకానందమును 

చేకూర్చినవా డై తనతోడివారికి వూర దర్శకు డై సత్కీ- రితో వర్ధిల్లి 

గలడు, 

వ్య క్రీ ,వివిధోపాసనాదికర లచే గొప్పవనాడై సర్భజనవళీకరణై క్ర 
సిద్దమూ రె మహారాజపాసాదమువలె తన జీర్ణ కుటీరమును 
రూపొందించి నేర్పుతో సర్వసుఖభోగ లిలావిలాసాదుల కాలవాలమైన 

స్థితిత్ “బహ్మ సత్యం-జగ న్ని ధ్యా౫ియ నెడివినిర్మల వేడాంతసూ కలలో 

విశ్వప్రజలనాకర్షించి ఘనబహుకృతుల స్వీకరించుచు. ధనాళ జిడ్డుతో 
కీ ర్రెతపనతో సుఖాశాపిపాస శాంతించక తాను పారంభదశలో సంకల్పిం 
చిన సదాశయ మహావిరాగ త్యాగోద్య మమునకు స్య స్త్రి చెప్పి (పకృతి 
శక్తి శే చానిసమె తనయతో శ్రైద్దరణమునకు మారుగా తనజేహ, ధన, 
స్థల సుఖోద్దరణముల శే పాల్పడి (క్రమముగా సంసారముగాని సంసార 
మును కల్పించుకొని తన కాయమును పని(త్ర'మైన కాలమును దుర్భ్యయ 

మొనర్సి కలీ పభావపిడితు డై దురంతముగు దుఃఖములనొందు చునా, డు, 

ఈ దృశ్య జగ తునంచేది సత్యమని నరుడాలోచన చేసిన 
సొడించేడియు సత్యముకాదు. సర్వాధిస్టానసద్వ స్తునెన పర బహ్మ 
తత్త్వ మేనని సత్యాంశము బుజువగుచున్నది. నిరాకార, సిర్దణ, 

వై తన్యత త్త వమునం దై క్య మొంది పరమశాంతినొందుట కై లోకమున 
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మహామసు లందగో త్యాగధనులై నిర్విరామకృపి. యొనర్చుచునే 

యున్నారు, 

విశేష (ప్రజ్ఞా ప్రాభవములతో నరుడు మహ త్తరశార్యకము 

నిర్శాణములొనర్చినను సర్వజనులను వశ మొనర్చి వారి ధనవ్యయముతో 
ఘనమైన గజారోహణాదిమహోత్పవములను పహాందినను పన్నీటిజల్లు 

లతో మేను వులకాంకురమునొంధినను గత కాలమునందొనర్చిన మోస 
కర్ణులఫలము కర్త వ్యజీవితమునందనుభవమునకువచ్చి శారీరువూనసిక, 

సాంఘిక, యార్థి క స్థితిగతులను తాగుమారొనర్చి తీరని యావేదనల 

పాల్చేయుననుటలో నెట్ట సంధియము లేదు. 

ధర్భకర్నాస *క్రితో జరించుచు సద్దు ర్యా చేశపరిపాలనాక రత్త 
దీక్షతో బయనిం చెడి నిజభ కృవతంసుని సర్వసంర తణము శ్రీలత 

నృసింహభగవానుడే భరించి తరింప జేయును, 

(పతిమారూపముతో నెవ్యరితో పలుకక చలన రహితుడై. 
దృష్టికి గోచరించెడిమూ ర్హి తన భక్తు నేరీతి యుద్ధరణ మొందించున నెడి 

సంశయాత్నకమైన [ప్రశ్న (ప్రతి ముముకను హృదయములో స్పురించ 
గలదు. 

నరుని, స్యయంకృతదోవములఫలానుభవముతో [క్రుంగికృసించి 
నశించుటకు తయారైన స్ట తియందై నను భగవానుని దివ్యపదకమల 

సన్ని ధిచేకి యావేదనతో (ప్రార్థించి కన్నీరు కార్చినచో కరుణాసాగరుడు 

నిజభ కరకుణదీవాకంకణధారి చకభారైనమురారి తతుణమే తన 

పాదములవై మోకరిల్లిన భక్కుని కన్నీరు పస్నీరుగామార్చి. సర్వశుభ 

ములను చేకూర్చి భక కవిశేోఖరుల జీవితములను మూడుపూవులారు 
కాయలుగా రూపొందింపచేసి దై వశ క్రిని సమాజమునకు బుజువుచేసి 
కర్శసిద్ధాంత ములొని రహస్యములను; సర్వులకు బహిర్షత మొనర్చు 

ననుటలో నెట్టి సంధియము లేదు. 
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“భ క్రీవశఃపురుషళి యనెడి సూ క్రి (త్రికాల సత్యము. “సతిపతి?? 
“పకృతి పరమాత్శ” “జీవో చేవసనాతనఃి” “మాతృదేవోభవ 
పితృ చేవోభవ” “నీ తా రాములు” “లక్ష్మీనారాయణులు” 
“భామ్యాశాశాదులు” “అతమామలు” “భక్తుడు భగవంతుడు” 
“పార్వతీపరమేశ్వరులు” మొదలై న వాక్య _ సముదాయమంతయు 
చిన్న వెద్ద పదాలతో ముందు వెనుకల తారతమ్య (పధానముగాక్ష 

యున్ను కో బడినవి, 

సతిగుణగణములే పతికి గౌరవము, [పకృతి యాభారములేనిచే 
పరమాత ై నుచెందుటకు నరునకు సాధ్యముశకాదు. తల్లిని దర్శించిన 
తదుపరి శిశువు తన తం డిని దర్శించును. ఆడదిలేనిచే యంత్యము లేదు. 
సిరాకార నిర్దుణ చై తన్యత త్వ మొక్క-టున్న దని యూహించి 
నిశ్చయించుటకు సాశారమే (ప్రధానమై బరగుచున్నది. ఈ విధి 
విధానముననుసరించి నిరాకారుడై న భగవానుని భ కుడు సాకారునిగా 
రూపొందింపజేసి తన మనోసంతృ క్రీ కె దివ్య పార వశ్యసంసిద్ధి కై 
సగుణాశాధన మొనర్చి కష్టపరంపరలనుండి విము కీ నొంది “డేవ'చేనుని 
దివ్యాన్యయభ వ్యముహోజ్జ్యలశ కిని వేనోళ్ళ యెలుగ త్రి విశ్యమెల్ల 
చాటి భక్తి శక్తికి నొప్పసద్యశస్పును చేకూర్చి కృతకృత్యు డై నాడు, 

నరుడే కాంతస్థ లమునందుపవిష్తు డై కన్నులుమూసి తనమనస్సును 
(భూమధ్యమునందునిల్పి లోకపు గతిని. తన జీవిత పురోగతిని తనగత 
జీవితస్థి తిని గు రుకొడెచ్చుకొని తన నిజక ర్త వ్య పరిపాలనలో తానెంత 
వరకు కృతకృత్యు డై నాడో సత్వ్యాలోచనచర త్రో నిజము తేలిసిననాడు 
విధిగ కన్నీరు గార్చవలసినచే, 

ఈ కల్లయుగమున కంటికి నోచరించెడి (ప్రతి పాణియు కంటికి 
గోచరముగాని స్టి తితో  పరణామమొందుచు ' చివరకు భువివై కూలి 
మట్టిలో కలెసెదరనెడి నిత్యసత్యము సర్వులకు బోధపడుచున్నది. నరుడు 
నూ ేండ్లుజీవించినా ఒకరోజు దర్శించిన స్పర్నించిన దృశ్య భోగకర్మాను 
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భవమే యనుభవించుచున్నారు. (కొ తృవిం తేమియు కానరాదు. 

నడిపీధి, రచ్చబండ, రోలు మొదలై నవ స్తువులు శతాబములవరకటులే 

కంటికి కన్పించగలనవు, ఐనను యా రచ్చబండవై కే రకరకములైన 

సంభాహణములుసౌగించిన ఫఘనులై న నరులెందరో శాటికిచేరి భూతి 

గాసిగామారిరి. ఆ రోటిలో ఛ్యానముంచి దంచిన పెద్ద చెద్ద మహిళా 

మణు లెందరో కాలగగ్భమున కలసిఏ, ఐనను యారోలుయన్లే నిలచి 

యున్నది. నరులు స్వయం ప్రజ్ఞ తో నిక్శించినవ'స్తువు లున్నంత కాలము 

నరులుండుటలేదు. క్తి బట్టి యుద్ధము చేసిన మహావికులెందరో 

మరణించికి. ఆ కత్తులు నేటికి కన్పించుచు నేయున్నవి. హెౌ[డాజాద్ 

పట్టణములోగల (శీ సాలార్ జంగ్ నవూ్య్యూజియమునందు వెలుగొం'టెడి 

విలువైన ఘనమైన వివిధవ స్తు సంచయము నేటికిని దర్శసియమై 

మనోజ్ఞ మై నలరారుచున్నవి. ఆ వస్తు నిర్మాణ నిప్రణులు వస్తువుల 

నుప యోగించుకొని స్వర్గ సుఖములను పొందిన మహాోరాజులెందరో 

కాలధర్శమునోందిరి. బంగరుగద్దెలసై సుఖాలీనులై. రత్న కిరీటములను 

భరించి రాజ్యముళలిన చ్మకవ ర్తులు వై తము సర్వమును శణములో 

త్యజించి స్మణశానముచేరిరి. ఎన్నేన్నోో (పబంధములు రచనము 

లొనర్చిన శ్రీ అల్లసానిపెద్దనామాత్యులు, (శ్రీనాధమహాోకవి 

సార్వభౌములాదిగాగల మహనీయమూా ర్తులెందరో కాలనాహినిలో 

కలసిరి. అంధ చేశ (పజల మన్ననలనొందిన (శ్రీ) మహావాదివేంక 

టప్పయ్యశా స్ర్ర్రిగారు, శ్రీ) ఘంటసాల వేంకశేశ్వ రావు గార్ల వంటి 

మధురగాయకమణు లెందరో భువివీడి దివిశేగిరి. (శ్రీ) మహాభారతము 

లోని మధురఘట్టములను “త్ర పాండవోద్య|ోగవిజయములు”? యనెడి 

చీర్హతో ముకోరటియాం[దులు మురిసి ముచ్చటలు చెప్పుకొ నెడిరీతి, 

పతి భారతీయునినోట “చెల్లియొ చెల్లకో తనుకుచేసిన యెగ్డులు సైచి 

రందరున్'”” యనెడి పద్యరత్నములు (పతిధ్యనించురీ తి, మహానియ 

మంగళ మధుర సుందర సుకుమార దివ్యశై లితో ముత్యములవంటి 
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యతీరసముదాయమును సృష్టించిన మహాకవులు (శ్రీ దివాకర్ల తిరుపతి 
శౌ స్తీగారు శ్ర చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశా్ర్రిగాక్లు సై తము కాలగర్భములో 
విలీనమై. 

ఇట్టి నగ్నసక్యమును నరులు శతెలిసియు మాయామహిమక 
లోనై భువివై నుండుటయే నిజమనెడు (భాంతితో దుష్టకర శ్రలనొనర్భు 
చున్నారు. సామాన్యముగా [పతి గృహమునందు చరించెడి. పిల్లి తన 
యాహారసంపాదన్నకై, రం|ధములందు రహస్య జీననమొన రెడి 

యెలుకొలను పొంచి నోటితోకబళంచి కొటికిచంపి తనయాకలి తీర్చుకొని 

సంతృ ప్తీనొంది పికారులొనర్పుచుండును. ఇట్టి పీశారులొనశ్చెడి 

పిల్లి పిల్లలను, గండుబిళ్లూకటి దావురించి నోటితోకొటికి చంపి భశ్నీంచిన 

తటి, కన్నపీల్లలను గోల్పోయినసీల్లి యెంతో చింతతో తనగ్భహోధికాకు 
లర్చించిన వెకుగన్నమును సై తము ముట్టక పిచ్చిపట్టినదానివ లె తిరుగ 

సాగెను, ఐనను పిల్నిక్రి తేనపిల్హలను గండుబిల్లి భత్సీంచిన నాడున్న బాధ 

యెలుకలను చంపి భశీంచిననాడున్న దా! లేదు. 

ఇదే విధముగా లోకమునందు అజ్ఞానావాంకారాదులతో 

స్వార్భ భోగాస క వీపాసతో చరించెడు దుష్టసంస్కా-రులై న పాపను 
నగులు తమతోడిన పల నవకాశము చిక్కి-ననాడు ధన, మాన ప్రాణాది 

సర్వస్వ్యమును హరించి చేయుచున్నారు. 

విజ్ఞానము లేని గండుబిల్లి చేసిన వ్యకకర్ణకు పీల్ణలను గోల్పోయిన 

పిల్లీ యెంత బాధను పొందినదో? నేటి దుష్టనరులొన్చెడి దుందుడుకు 

చేతలకు గుటి యై. 1 సమాజమట్టి బాధలను పొందుచున్నది. 

ల్ త్రీ. . ea శ ౬ అదు దూరదృస్టలేని వమూనవులెల్లరు దుర్దుష్టిత దుస్ట్రక ర్నాన 

లంబకులై న్నిదలేచినద మొదలు శయనించునంతవరకు, తాను తన 

కుటుంబము శేవుముగా సర్వసుఖములల్ నుండవలెన నెడు సంకల్ప 

ములతో తమతోడివారిని మా యాపన్నాగములతో “గండుబిల్లి వ ల” 
దుష్టకర్శ్మ లానక్సు చుందురు. 
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మాయా మోహావేశమునకు బానిస్హైన ఘునుడై నను దుర్గర్వ 

ముతో భయభ క్కి ళూన్యుడై వయోరూపలావణ్య రా శిమైన తనసతిని 

"కాదని పరుని సతినాశించి నిరాశనొంది శనస్థితికెన్నో రెట్లు తక్కువైన 

పరసతిపతి పరుమవాక్యములపా లై గారవభంగమునొంది సమాజముచే 

తక్కు-దృష్టితో చూడబడును; 

నిత్యసత్య్వస్యరూప సౌభాగ్య సంపద నంతటిని సమకూర్చి, 

గణనీయమైన సద్దుణ సంపత్తిని జతచేర్చి సుందర సుకుమార స్వరూప 
మును తీర్చిదిద్ది నొక్క-టిగా భాసింపశేసి “దేవుడు” యనెడ్ నామమును 

న. అ ను కాం న... ం a 

సృృఫ్థంచిరి, ఈ ధర్భస్మి తి స్వరూప సూమేంశేమును విజ్ఞులు గుర్తించ 

గలరు. 
' 

భగవానుని మరచినను ధర్మమును; నోటాడిన సత్య వాక్య 

నిర్ణ యమును నరుడెన్నడు మరచి చరించరాదు. సత్య ధర్శన్యాయూా 

కూంసాది సధ్ధణసంపత్తి యే భగవానుడనెడి పదమునకు నిర్వచనము. 

చక్క-రనుండి తియ్యదనమును, త్రియ్యదనమునుండి చ కంర నెట్లు 

కుడ దీయుటకు ఏలులేదో, ఆ విధముగా సత్య ధర్శన్యాయాది సుగుణ 

సంపద్విభూతిస్వరూ  మునుండి భగవానుని వేరుపరచుటకు వీలులేదు. 

ఈ కార్యకారణ సంబంథమువలననే (శ్రీ ప్రహ్లాదాది భక్త మూర్తులకు 

ఇశ్రీమో రాసాధి,సక్కు- బాయి మొదలై న భక్తు రాండ్రకు సంభవించిన 

క ష్టములన్నింటిని భగవానుడే భరించి వారికి బంధవిము క్రి కల్పించెను 

ఎంతో. వినయముగా సొ తికునివలె లోకమునకు నరుడుకన్పించి 

నంతచే యాతని ప్యాదయము నందుగల భావములన్ని యు ధర్మ బద్దము 

లని నమ్ముటకు వీలు లేదు. ధనము ఖర్చుగాని రూపమున తోడివారికి 

సహాయులవలె కన్చశ్లైడీ మేకవన్నెపులు'లైన నరుల నడవడి బహు 

విచిత్రముగా లోకమునకు కన్పించుచు వారి ఏపరీత ధోరణి విన్సించు 

చున్నది. 
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కల్లు త్రాగిన వీచ్చికోతివలె చరించెడి బుదిని నరుడు స్వాధీనము 
చేసికొని శు)తిహితమగు కరా శచరణముతో జీవితగమనమును సాగించిన 

నాడు స్ట్ త్గతి స్వరూప విభవాది వై భవనము నిండుపూర్ణి మవ లె దివ్య 

కోభామయమై లోకాదర్శమై సద్దురు దివ్యా దేశ్ ద్యమ మహోకార్య 

నిర్వహణమునకు స్రనాదియై సత్యనిత్యదివ్యాభ్యాతి క భక్త పబోధ 

(పచారమునకు వెలుగై భాసించగలదు. 

జిహాేపస్థల దుష్టభాపల్య మహాధృతిని భ కెగల ముముక్షువు 

తఠణమే నిరోధించి నిత్య! పార్గన ధ్యానభ జన విమలవేదాంత పకఠనాది 

విశే కార్యక్రమమును సాగించిననాడు విధిగ నవ్యశ్ భాలంకృతమై 

భక్సిళ కి ది(గుణేకృతమై, దినదినాభివృద్లినో విజానమె విశేష 
—-0 ణీ రు @ pan a__ 

రూపాదులతో విలసిల్లగలదు. 

భగవద్భ కుడు లోకవు వికృత వాసనలను లెక్కచేయక నిరసనలతో 
నిర్భించి మహోత్తమ మహనీయ మధుర స్వరూపమై |ప్రశాశించెడి 
పరమాత్మ దర్శనముసశై_ పాటుబడుచు దీవొదతుతతోో కర్ళసాగించి 
కృకార్గుడగును. 

థి 
భగవద్భ క్తునకు వేషచావలు, కీర్త నాదులను స్వరసాహిత్య 

గతులలో గానమొనర్చుటతోడనే కర వ్యము ముగియలేదు, 
(పహ్ల్తోదుని : సద్దుణసంప త్తి కావలెను, (ప్రహ్లాదుని స్లితిలేని [పతినరుడు ౧౧ ౧ ఆవి ౧౧ థి 
క వ్రనష్టములను పొందగలడు. పసహోదునకు సంభవించిన భీకర దుఃఖ 

పరంపరలన్ని యు భగవానుని దివ్యగుణనామగాన మాధుర్యమహిమచే 
సమసిపోయెను, గతకర్శ్మ్యపథావముత భ కునకు కష్టములు నాటిల్లినను 

ఆదర్శభ కేశ క్తితోడై శౌరి కృపకు స్మాత్రునిచేసి కన్నీరు పన్నీరుగా 
నూర ఎగలదు. 

నిత్యసత్యనిరతిగల నరుని, భక్తి కవచమె సదారథ్నీంచుచున్నది. 

ఐనవారు దూరమైనను కానివారు దగ్గతై కరుణతో కాపాడుచుందురు, 

(కో యరాతటాదాగాలదాదుడాల నాన అజ ఎ = 

Fr eg rE pc EE IRR TT 
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నిశ్చింతతో నిర్భయుడై. నరులందరిలో నారాయణుని చూచుచు 
ధర్మ మైన నడవడితో చై వారాధనమొనశ్చెడి ముముక్షువు త్యరితగతి 
శ్రీ నృహరి దివ్యసందర్శన వహ ద్భాగ్యమునొ ౦ది తె త్వేజ్ఞడై చత నఅరారు 

చుండును. 

ఇట్టి యనిర్యచనీయ దివ్యజ్యోతిర్దయ స్యరూపులై విరాజిల్లెడి 

తటి భక్తుడే భగవానుడే విరాజిల్హగలడు, భ్క్తుజే భగవంతుడు, 

జీవుడే దెవుకు, జీవుడు -దేవుకం య నెడి వ్య క్రులిర్యురు లేరు. బాల 

విద్యార్థులతో బడికి వెళ్ళి వాఠాలథ్యయన మొనర్చిన. శ్రీ పుట్టపర్తి రి 

(గామ నివాసియగు (శ్ర రత్నాకరము సత్యనారాయణరాలగాశే 

కాలక్రమమున నేడు అంనత సరము జిల్లా, ధర్శవరము తాలూకా, 

బుక్క-పట్నమునకు మూడు మైళ్ళ దూరములో “వుట్టప ర్తి” |గామమున 

లత్లాది ప్యములు వ్యయమునక్సి నిరా గణ మొనర్చినట్టి 

క్ర [పతాంతి నిలయము”? పగమపవిత్రమై మహా తృరవుణ్యస లము 

లవీలాదిఛ కలకు దర్శసియ'మై కన్పిం చెడి మధుర మంగ ళద్యశ్య మునకు 

మహానాయకులై లోకోత్తరమైన శక్తితో మహాపండితుల 
హృదయముల కాశ సర్యముకలి ంచురీతి వివిధ వేద విషయాది రహస్య 
ములను తేట కెనుగుపదాలతో మహోేపన్యాసముళొనే్చెడి “భగవాన్ 

(శ్ర శ) శ) సత్యసాయి బా బా” గార సర్వులకు పరమశాంతిసి 

కల్తిం చెడి విషయము జగది ద్విదెతము. అ నాటి బాలవి డ్యార్థి మయొనష్ట 

(శ్ర సత్యనారాయణరాజుగా శే నేడు శ్ర భగవాన్ సాయినా భునిగా 

విరాజిల్లుటయె కర ్రసిష్టాంతమునకు సరియన చక్కని సమాధానము. 

పరిశుద్ధ మైన దర్పణమును బోలినట్టి దే దై వశ క్రి, మసి మరక 

లతో నిండిన “దర్చణమును బోలినట్టిచే మానవశ క్రి. ఇటేరీతి దేవుడే 

జీవుడై శరీరమునందున్నను సంపూర్ణ శ గ క్రియగు బై _వత్వేము జీవునిలో 

భాసించదు. కారణమేమి! కుల నుత జాతి వర్ష ధన పదవి చె వైపమ్యు 

6) 
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ములతో ధనదాశానుతాది మవుశారముతో సమదృష్టిదూర్రు డై 
చతదృష్టిని ఏడ్రజాలక 'దెహావయోబలపబుత్య (పతిభాద్రి సంస త్తి 
శాశ్వతమనెడు భావనతో లోకమున చరించెడు నరుని (పవృ త్రి యే 
జీవ్రసి గుణస్థరూ పము. ఈ [పకృతిరంగమున జీన భావము లేక సర్వము దై వాక్ళతియనెడు. దివ్యభాననతో సర్వ| పాణు లకు మేలొనర్పుచు 
తనవలె (పేమించెడి నరుని (పవృ తి యే చేవునికృపాపాతమై భాసించ 

గవ సాయ, న్యాయ నాదవ్భ త్ర, వె దికవృత్సి, 
నె నవు కి? విద్యావృ త్ర, కవితావృ త్రి, క థాగానవృ త్తి, క థాధ్య 
యనవృ ర్తి, ప్రభుత్ ్ యద్యోగవృ త్మి,గాంధర్వవృ త్తి సంగీత సాహిత్యాద 
వృ తులతో బీవనోవాధి కై లోకమున నరులు మెలగుచున్నారు, 

ఏ యే వృత్తులతో మెలాడి వ్య క్తులె నను సత్య పవృ త్తితో 
తనతోడి నరులతో యధార్థ మునే సంభాషించి మొద్దకు పనివడి చేరిన 
వారి యార్థ్సి క సాంఘిక శ కులకు తగినరీతిలో ధ నార్భనమును చేయ 
వ లెను, 

ధనాశకు వ్య క్రిత్వమును గోల్పోయి తనతో పనిగలిగివచ్చిన నరులతో 
నాయమాటలు చెప్పీ నమి శ్రిచి వారి కహ్టారితమును కా జేసినసాడు విధిగ సర్వవిధముల పతితుడగసను. వందకు పదినందలై కలిసి వచ్చెడి 
రోజులలో నరులకికి సిద్ధాంతములు చులకనగా క న్పట్టుచుండును, 
కర్శ్శశ క్రి విజృంభించి వ్వక్తిశ కిని వమునక్షి యున్న ధనమంతయు 
వ్యయ మైననాడు సర్వము సత్య మే! మహాత్ముల బోధలు జీవితమునకు 
వెలుగువాటలని స్నృరించసాగును, 

లోకమున, వాదరత్షల ఎన్ఫవారములొనర్భి పదిమేడలు కట్టించిన 
బొరుగలరు, బంగారు వ్యాపారములు చేసి యున్న దంతయు ఖర్చు చేసి 
బీకారులై తిరిగడువారుగ లరు. కర్భగతి బహువిచి తము, 
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ధనాశతో వ్య క్షి త్వములకు తిలోదకములిచ్చి చెడుమార్ల ము 
లకులోనై. సాగించినట్టి వ్యాపారోదో్యోగ వై ద్యాధికారులార్జి ంచిన 
ధనము వారికి వారికుటుంబములకు వవలించుకొనుటకు వీలులేని 

దుర్భర దుఃఖము నొనగూర్పు చున్నది. 

భ కుడు తనయుపాస్యదై వముతో కష్టములను తొలగించమని 
ప్రార నలుచేసి నను భర్మమార్భ మునుండి తప్పిననాడు దైవము భక్తుని 

పార్ట నలనాలించి రకీంచడు. పాపకర శ్రలఫలము, తయముగానినాడు 

నరుని (పార నలు ఫలించవు. 

భ్క్రుడు జ్ఞూనాజ్ఞూనముల వివరము తెలిసి దుమ్యర్భ్శములనం 

దుష్టసంకల్పములను నిశ్ళేషముగా త్యజించి నిర్వికార చిత్త తముతో 

నిశ్చలథ్యాన నిల్టానుర క్రితో ఫలా పేక్షరహితుడై. క్ర శ్రలు చేసిననాడు 

భగవానుడే భక్తు కునికో అకు దివినుండి భువికి దిగిరాగలడు. 

ఇట్టి సిప్కా-మక ర్మావలంబకుడై న భక్తుని వెన్నంటి భగవానుడు 

తిరుగుచు భ్ కుని మతిని సద్దతికి పయనింపజేసి సాధుమూ కగా 

రూపొందించగలడు, కరుణాసము దుడై న గోవిందుని దివ్యపాడార 

వించార్చకుడగు భ క్రవరునకెట్టిలోటులేను,. భక్తితో నిప్క-ల్భవ 
హృదయముతో భగవద్భజన మొనర్చెడి భక్కుని యానందమునకు 

మేర లేదు. 

(పాప్ప ములేని ఫలమునాశించున పండితుడై నను 'కార్యభంగము 

నొంది మనో వేదనకు పా తుడగును. ఎప్పటి కెయ్యది నరునకు పాపమో? 

అది తప్పక సిద్ధించి సంతసము నొనగూర్పును. “పరపక ్ వదశకురాని మహో 

ఫలమైనను కుచి లేనిరీతి” కాలము కలిసిరానినాశు (ప పయత్నమొనర్భియు 

నరుడు ఫలదూరుడగును. ఇట్టిపట్టులయం దు విజ్ఞానములేని నరుడు 

డేనుని దూషణమొనర్సీ శాస్త్ర గ్ర ధర్మములను జ్వేషిం. దచుచుండును, 

మనుజుడు విషయము లన | పయత్నమును ర్ కక పట్టు 

దలతో శ కశ తగినకృపి. యొనర్చిననాడు కార్యసిద్ధి చేకూరగలదు. 
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'తానొనక్పెడు కార్టములందుగల విశ్వాసమును వోలో్సోయిననాడు సర్య 
సమక్హుడై న నరుడు సైతము సమాజపు దృష్టికి చులకనయగును, 

' కాలము విలునె నది, బలమైనది. గత కుసంస్కా-ర సుసంసాంర 

ముల [పభావను మనుజుని కర్యవ్యజీవిత జీవనకర్శములలో వ్య కృమై 

కుకర్ళ సుకర్శములకుదింపి పాత రోషణము నిర్వహ ణ మొనరింప 

చేయును. ఈ కర ఎల ఫలసంస్కా-ర (పభావము గొప్పశ క్రివంతమై 
మానవుని డానవునిగా, మాధనునిగ రూపాందింపచేయగలదు. 

సద్దురుకృప సద్ద )ంథముల పఠన మొనర్చిన ఫలము మహోవురుషు 

లాకీర్యాదశ కే కే యేకమై నరుని వరించిననాడు నారాయణుని కప 

[పసారమై తరించగలను, దుష్టనరుల మ్మితత్వము, కాముక్మ గంథ 

పారాయణము పాపకర్శలొనర్చు నరులుండెడి పరిసర స్థ లములలో 

సివాసమొనర్పుటయు, నరునకు తటస్థించినచో నరుడే వానరుడై పనికి 
నూలిన వాడగును. 

ఆర్హ(కాణపరాయణుడైే న పరమాత్ముని నమ్మి శ క్రి వంచన లేని 

కృషియొన ర్చెడి ధర్మకర శ పరాయణుడై న భాగవత శేఖరున శెట్టిలోప 
ముండదు. ధనరాసులు లేకపోయిన, ధనవంతుడుకొకపోయిన సకలవిఖ 

సంనార బంధవిము కిని చెంది శాం త్యానందములతో పిరాజిల్లు 

చుండును, 

పః కృతిబద్దు లెన నరులు లౌకిక కర్భావలంబకులై లోకవు నడతల 
ననుసరించి దురహంశారులై తమలో కలిసి తిరిగడి విజ్ఞానధను లైన 

కోని విద్వద్రాయ కాది పెద్దలను గలిశీయుచు మీాదుమిక్క-లి “మో రేమెన 

దివినుండి డిగీవచ్చితిరా? మాకుమించినవారా*” యని నదరుచుందురు. 

“రాజమరాళగమనమును వాయసము లెజుంగనిరీతి” నిజభ క 
లిఖామణీయె, కవియె, గాయకుడే వెలుగొండెడి వ్య కృినిసె తము 
తాను పుట్టిపెరిగిన నాతావరణములోగల దురహంకారులె న వెద్దలు 
గుర్తించి గొరవించక వె వెచ్చు వెగటుభావములతో తెగడుచుందురు. 

జ్ 
9) 
(=m 



కర్మసిదాంతము 45 డా 

మన భారత చేశవు విలువలను వి చేశములలో వేనోళ్ళయిలుగా త్రి 
చాటి విజయ ఖేరీని (మోగించి విజేశీయుల సునసన్న్మానముల నొందినట్లి 
& వివేకానందస్వామి చాంని భారతీయులు (పారంభమునందు 
గు రించితిరా? లేదు, 

మహాత్ముడైన (శ్రీ గాంధీ తాత గారిని, అమరజీవియగు (శ్రీపొట్టి 

(శ్రీ రాములుగుప్తాగారిని వారివారి జీవిత చరమదళలందు గు రించి 
సంపూర్ణ భ క్రితో పూజలొనర్చితిళా * లేదు, 

వివిధ రీతులలో చందోబద్గ మైన సాహితీ సౌభాగ్యముతో 
మహోన్నతభావసముదాయముతో సంఘసంస్కరణ దృష్టితో (మోడు 
లను సైతము చిగురింపచేసెడి దివ్య కవితావైే భవమున వేలాది సద్య 
రత్నములతో ఖండ కావ్యములను భారతీయుల కందించిన 'నవయుగకవి 
చక్రవర్తి యగు (శ్రీ) గుజ్జము జామవాగారిని ఆనవతరణమొందిన 
వినుకొండసీమ [ప్రజలు వారి (సారంభకవితా జీవితకాలమున గుర్తించి 
తిరా? ఖఘనననా నములొనర్చితి రా! "లేదు. 

కవి పండిత గాయకాది పెద్దలు వారి పరిసర (పజల శెల్ల వేళల 
యందు కస్పించుటయుు సరస సంభాహషణములొనర్సుట యు కలసి మెలసి 

చరించుటయు, “బావి “అన్ని *మావమాి *నమోయ్” యని వరుస 
క్రమముగా సంబోధనలుచేయుటయు, పనివడి చారిండ్ల కేగుటయు, 
తమ కవసరమైన వేళలలో ధనమును ౦చుటయే నిందులకు [పథాన 
(ప్రబల కారణములు, 

వ్యకి, (పజలకెన్నడు పరిచయములేక (గంఛాలలో చదివి 
సికొన్న నాడు వాశెంతో  మహనసీయమనమూ రులు వారి జీవిత (56 తె 

విశేసాంశేముల నెట్లు వర్ణించిరోయని యాశ ్ పీర్యమానసులై వారిని 

గురించి రచ్చలలో నెంతో భ్క్రితో స్తో తపాఠము లొన ర్చెదరు, 



శీర్రీ కర్మ్శ్మసిదాంతము 
డా 

ఇట్టి సోోతపాళాలను కారకులైన మహాత్ములు భువికై చరించుచు 
తోడినరులతో సద్దోష్టియొన ర్చెడి మధుర సమయములలో వారిని 
గురించి గారవించెడివారు చాల తక్కు_వ సంఖ్యలో నుందురు. 

సత్యమును, సత్యస్థితియందు  చరించెడి. గృహస్థాశమాధ్ధి 
కారులను, మహ జ్ఞ్వ్యల భవితవ్యస్థి తిగతిస్వ్యరాపాది విభవములను 
యధాతధముగా, వ్య కృ మొనర్చెడి భగవదుపాసకులను, ల "క్క్రు లై 
వాపకర్చృలొన రెడి దుష్టనరులు గుర్తించజాలకరు. కుల మత వర్త 

భేదాలతో, నంఘబలముతో, భ కృమణులొనర్వెడి నిత్య సత్య సంభాప, 
ణాది సత్క-ర్మములను హేళన మొనర్చుచు కాదని చెడవాదన కొనర్చు 
చుందురు. నీతి నిజాయతీలు సత్య ధర న్యాయ సూ[తముల సిరసించి 

నట్టి నరులే సమాజమున _ పలుక్రుబడిగలవానై. చరించుచున్నా రు. 
“పాపము పదేండ్లు” యనెడి లోకో కి వారియెడ సార్థకము 
నొందుచున్నది. 

అన్యాయా[ కమ చౌర్భన్య దంభదర్పాసూయా బ్వేపాదులతో 
ధనవ్యయ మొన ర్పెడి కలికాలపు పెద్దలే లోకము తలయొగ్ణి (బహ్మ్ 

ర్యముపట్టి ఘనస్వాగతములొనర్పు చున్న డి. మంచికి మంచి కార్య 
[కవుములకు సంఘమున యెక్కు-వస్థానము లేదు, "ఒంకాయతీర్భ ము 
(కాగువారెక్క-డో యొక్షరిద్దరు. కల్లు, సారా, [ చాందీలు [(తొగువారి 

సంఖ్య దినదినాభివృద్ధి చెందుచున్నది. చెడు శణములో వ్యాపించి 
వ్వ వల వ్యకి త్యమును వమొనకించుచున్నది. శవ రా|తిజాగరణ 

_మహాపర్వమున . శవనామభజనకొక్కరూపాయి. విరాళవుడిగినచో, 
క'*లమానపరిస్థితులు తారుమూ రై నవి. తుపాను (ప్రభావమున పంటలన్నీ 
నష్ట్రమై పలు బా ధలక్షు లోనై తివి. రూపాయి బండిచ్మకమువ లె కన్ఫట్టు 
చున్నదనెడి వెద్దలే శివర్శాతిజాగరణకు (శ్రీ కోటప్పళొండతికుణాలనై. 
(పభలనుగట్టి హోయిని యానందమును చేకూర్చెడు మంగళ వాద్య 
బృందములనారిని పూర్తిగా త్యజంచి, చిత్తృకా రెకుక్క_లరీతిగా సిగ్గుపడి 



ఈర సిద్ధాంతము శ 
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చిందులువేసెడి కాంతలతో శీ స్వామివారి సన్ని ధిచేరుట కె 

వేలరూపాయలు ఖర్పు చేయుదురు. కలిచేవత (పభావము, నరుల 

మ_స్తకములందు జీర్ణించిన కుసంస్కా-రపు శక్తి యు నిందులకు (ప్రధాన 

కారణము, 

వుంచి చెడ్డలు రెండు నరులహృదయములందు [ప | పపేశించి "మేలు 

క్రో నర్ ్పటశెండో యన కాశమున్నది. కాదనుకొని వదలిన కార్యములను 
చై తము నరులు ధీరత్యముతోో దై వై వమునునమి ధర్శమునుదప్పక కృపి. 

రయొనరిగననాడు ఘనవిజమునొెంచి చెద్దలనే కీ రి గారవాదరముల నొంది 

కృతాస్థలయ్యిదరు. తల్షి దండి, నువు దై వము, యనెడి నల్యురు 

ధర్మమునే బోధిం చెదరు, 

ఎంతో విజ్ఞానము ఇంఫొందినది, సర్వమును సమకూర్చుకొ నెడి ' 

యవ కాశము చేకూరినదనెడు నేటికాలమునందు సై తము మరుత్ణమున 

మాననుని స్థితి యేరీతి పగిణమించుననెడి సత్యము బోధపడుటలేదు. 

వనాటిశేనరుడుడెచ్చటిశేగ వ లసినదియు తెలియబడుట లేదు, సర్వము 

సర్వేశ్వరుని యధీనమున నడచుచున్నది. రవి శశి తారకాది 

గ హసంచారనుంతయు బేవ బేవుని యాజ్ఞా బద్ద మై సాగుచున్నది. ఇట్టి 

సత్యమును గు రించని కలిమలహృదయుడే న నరుడు, నారాయణుడే 

లేడు నాశ క్తి తో నాయు క్రితో సర్వమును సమకూర్చుకొని సంతసము 
& 

నొందుచుంటినని విజ్జపిగుచుండును, 

ధర్నకర్భ విరహితుడే న వ్య క్షి కెంతటి మేధాసంప త్తి కట్టనను 

లోకమున కష్టనష్టములకుగుజియొ లీరని యావేదనల పాలగుచుండును, 

చిష్టాదారపరాయణు డై. యాడిన నుడికనుగుణ మైన నడవడితో జీవితవు 

నడకను సాగించెడి మానవుడెచ్చటిశేగినను సర్వులు నాత్మీయు లై 

యాదశరాభిమానములతో సహకరించుచుందురు, 
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“పరోపకాయ పుణ్యాయ - పాపాయ పరపీడనమ్”” యనెడి 

ఏీద్యద్యాణి గణనియమైనది. భకృమణుల జీవిత స్వానుభవముల 

సారాంశమంతయు .నా వాణియంచే 'తాండవించుచున్న ది. 

ెట్టివుట్టినవాని శెట్టి కొజంతయులేదు. వాదా వేడాంతములతో 
వానర జీవితముతో లోకమున చరించెడివ్య క్రి కెన్యరు సహాయ 

"మొనర్చరు. పుణ్య సంస్కా-రముగల మనుజులు దుష్టసంస్కా-రులై న 

స్వర్గ పరుల వాక్యములను నము ధర్మకర్శ నిరహణమున కై కస 

సల్పయు చివరకిడుమల పాతలౌదుగు. శుద్గజలము బురదనీటిలోకలసి 

చెడినరీతి, మంచిహృాదయముగలవారుపై తము దుష్టమతులై న నరులతో 

కలసి చరించుటవలన పరుపువాక్యములాడ సాగుదురు. “తెల్లని వస్త్రము 

లను ధరించిన మనుజుడు మసిమరకలుగల వ స్తుసంపర్క-ముతో 

'నల్లనివాడై నరీతి |ప్రశాంతమతిగల పండితుడై నను దుష్టమతులైన 
సతిసుతుల పరుషవాక్య (ప్రసంగములను వినినకొలది మతి గటిదప్పి 

బుసలువ్ ల్హుచు పవినరాని వాక్యములాడుట కారంభిం చును, కాలము 

కర ము కలయనినాడు కోన్నకొడుకులీ పగ వారై పరుపములాడి వ్య క్తినై 

కుబుకసాగదరు. ధనాకన లేని మగ డెంత పలుకుబడిగలవాడై నను సతి 

చులకనగా విరసముగా యేహ్యభావముళో  చూడసాగును, 

“ఎవ చేవునిన మున కెందుకునొడవి యనెడి (పశాంతమతి నింట 

బయట చరించుచు ధర్శకర్శ నిర్వహణమున శే. తను వనోధనముల 

వెచ్చించుచు . జీవితగమనమును సాగించెడి భాగవకునశేవిధ మైన 

బాధలు గలుగవు, 

“ఇంటిలోని నిప్పని చేతులుంచినచో బొబ్బలై బాధనుకల్లించు 

' రీతి నరుడు నాసతియే నాశేవికొదువయని మితములేని మనుకార 

ముతో స్వెచ్చారూపసంభామణముల సాగించిననాను సతియే సర్పమై 

“కాటువేయక మానము. 
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పురుషుడు సతెియందు సంతతి గాంచిన వీదప సతికి పలివె గల 

మవుకారము వీణించసాగును, తనకొడుకు పెద్దవాడై. (పయోజకు డై 

కన్నతల్లి దండులను కాదని వాని సత్మిపేమపాశమున _ బంధించబడి 

బానిసయె పనికిమాలిననాడై న తతి, సతిశేమ పూర్తిగా పతివై 

(పసరించి భక్తిగా పరిణామము చెందసాగును. 

లోకమునందు (పతి మనుజుడు తభ్లిదయడులపై గల . (శైనుకో 

పదిరెట్లు తన కుమారులను కుమా క్రెలను చూడసాగును. కారణ మేమి! 

“అత్యానా వుత్రనామాసి” యనెడి (శుతివాక్యానుసరణముగా 

నరుని నేతఃకణ మే సతిగర్భమున (పవేశించి పిండ మై నవమాసానంతరము 
చిశువై భువికి దిగివచ్చిన కారణముగా తం్మడికి తన క 'మరునిపై గల 

మమకారము తదితకులవై నిలువ నేరదు. 

కొమరునకు తంగడివై |((పేమనళించి వెగటు భావముతో 

చూచినను, తం| డికి తన కుమారునిసై గల [పమ నశించదు. ఈ కార్య 

కారణసంబంధ బంధము ననుసరించి నేటికిని కుమారులు నీఛులై ధన 

మంతయు వెచ్చించి లోకకంటకులై దుష్టుల చరించినను కన్నతండి 

యిన్నియో యసత్యములాడి కుమారుని (శేయస్సుశే సదాకోరుచుండుట 
మనమెల్లరము (పత్యతుముగా (పతి (గామమున గాంచుచున్నా రము. 

ఆదికవి వాల్మీకిని తనసతి నీ అదాయములో,నీ సుఖాలలో నాకు 

సమభాగము;నీ పాపములో తాపములో ఫాగములేదని నొక్కి-వెస్పినదని 

చరిత్ర బుజువుచే ముచున్నది. ఇట్టియెడ వుల్లయ్యభార్య యల్లయ్య 

భార్య సుబ్బయ్య భార్యల విషయము లకుగుట మనే దోసము. 

'బెల్లముంచినబుట్ట శే యాగ లుముసరినకీతి” పతి పండితుడై నను 

పామరుడై నను పదికాసులు సమకూర్చి సతికి సమర్పించిననా డే _పత్యతు 

డె వమని పూజలు చేయసాగును, 

7) 



sy  కర్మసిదాంతము 
డా 

కాసులుఖరెృె వయసుడిగి రోగాలపానై ననాడు పతిని (సేమశో 

పూజించి [పసాదమిడి గారవించెడి సతియే సాధ్యిమై లోకముచే గౌరవ 
నుర్యాదలనుపొంది వంశ ప్రతిష్టను నిల్పుకో గలదు. 

© 

చేటికాలమున నూటికి తొంబదిముంది డ్రాలు, తమ పతులు 
కావలసినంత ధనమును సవుకూర్చ తెచ్చి చేతులలో నిడి. సియిష్టాను 
సారముగాఖర్చు చేసికో-నాకెట్టి సంబంధము లేదన్న నాడు మాత్రమే 
“మాపతులు చాలమంచినారసి” నవ్వుముఖములతో సరస సంభావ 
ణములు సాగించుచుందురు, 

కలిపురుషుడు త్రీ ధన, వ్యామోహములకు చానిస్ఞై ధర్మ 
ద్రోహియె దైవోపహతుడగుచున్నాడు. ఈ కామినీ కాంచనముల 
శక్తికి లోకము లోనై తారుమారగుచున్న ది. 

వ్యక్తి, తన మనోవేగమును నిరోధించి నిజక రృ వ్య లీలుజ 
సర్భసముడే 

నొంది సదా సత్పెంగియె 'మెలంగిననాడున్న తోన్నత స్ట తతా నొప్పారు 

చుండును, 

సాధుహృుదయుగై (పాకృత సుఖభోగముల వై వీ రాగము 

. పయత్నముణో పురుపో త్తమునం దైక్య మొందవలెనను 
సద్యాంఛత్ డే నకుడు కాలమంతయు గడపి కడకు కాలమృత్యువు 
యొడిలోనికిచేరి తన ఘనమైన చరిత్రకు స్వ స్పి చెప్పి లోకవు హో! హా! 
రవములకు పా(కుశగును. 

 సృషఫిలోచకించెడి జీవకోటి సముదాయమంతయు వణవణము 
నకు మరణసమయము నెడి గమ్యుస్థానమునకు పరా తుచున్నదనెడు నిత్య 
సత్యమును నరుడు విస్తకించి యంతు లేని ధనాశతో స్వజాతియ నెడి 

దురభిమానముతో బంధించబడి వదలించుకొను పయత్న మునువీడి 

నొకనాడెవ్వరితో చెప్ప కెక్క-డికో నేగుచున్నాడు. ఈ రహస్యస్థ ల 
మునక్రై విజ్ఞానవేత్తలు కోట్లధనవ్యయముతో కృపి. సల్పుచునే 
యున్నారు. ముందేమి జరుగునో? 
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is (పకృతి పరిస్థి తుల (పభావమునకు బౌనిసలై. న ఆ పురుషు 

లెల్బరును తానూడిన నుడిని పోనాడి ధర్మమును త్యజించి ధనాశొ 

బద్దు లె, యుక్రాయు కే వ దతుణాజ్ఞూనమును గోలోయి సిగువిడి నడివిగి 

పాలై జగడములకు తొరసి పిల్లి" మానమర్యాదలను పూరిగా వదలి 

పదిమందిచే “పీరు విభులురా!” యసనిపించుకొనుచుందురు. దీనికంతటికి 

కారణమేమి? తనశ కి, తనకేదురా'డెడి వారిశ కిని మరచి *నోరున్న 

వాడిచే యూకి చెడి సామెతను సార్భక మొనర్చుచు న్యాయదృస్టి లేక 
కోపావేశముతో ఒళ్ళు తెలియని త్రుళ్ళిపాటుతో చరించుటయే (పథాన 

కారణము యొప్పూ చున్న ది. 

“సజరంకులాడికి నివ్హమెండ”  నెడు ర్రీత్రి వేశ్య గాకుండియు 

వేశ్యను తిరెడి నిఛుగాలి జోలికి మంచివాడు. వెళ్ళక వౌానముతో 

బసుదూరముగా మసలుఖుంతయా | కేయోదాయకము,. 

(గావ వేశ్యల్భి సిల్రిగతి సంసారస్యరూ పాదులన్ని యు [(పొరంభ మున 

“మూడుపూలారుకాయలవ లె” విజృంభించి చివరదశలో మూటికి 

దూరమై మలమూాత్రములతో పొరలుచు మంచములబడి మరణించు 

చుందురు. 

అజ Om 
ఆత గవిశ్వ్యాసము సద్దురుభ కి డై వనిష్ట క ళాహృదయముకలి 

eb ౮ "విద్దలవాక్కు-లనమ్మి చరిం'నుచు సత్య సత్త సంప త్తితో నరు 

[పైదేశమునకు చేరినను పెద్దల సహకారముల కార్యసి ద్ధినొంది. సంతుష్టి 

పొందగలడు, 

భ క్షీ క చాప్పు నయనములతో మేనుమురచి నరహరి నుతించినట్టి 

వ్యక్తి విద్యాబుద్గులకు, సంగీత సాహిత్య ౧ నృత్య గానకళ లకు మహః 

పండితు'లె నను గోరవించి కుభాశీర్వాదయు క క వారితోదీ కాదులొసంగ 

వలసిన జే! 

భక్తి 'లేనివ్య కి ఏద్యకు ఫలితము లభించినను భగవద్భ కిల 

వద్దల హృదయముల శేమ్నూతమానందము లభించనేరదు. భక్తి 
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గురువుల చెంత నధ్య్యయన మొనక్సి సంపాదించుటకువిటు లేనిదై యున్నది. 

భ కి నరునకో జన్మతః లభించవలసినటే. నిజభ కోని సర్వ కార్య 

కర్భృత్త (మారమాపతియే చరాచుకొనగలడు. నిజభ క్రుడనగా 

సామాన్యుడు కాదు, బాలభ క (పహ్లోదమూర్శివలె తన గృహాస్స జీవన 

జీవిత విధి విధానములను మూర్చుకొని యింట బయట మెలగిననాడు 

నిజభ క్రునిగా నెన్నుకోబడగలకు. 

“పాకముసకువచ్చి పగిలిపో యెకుస్టి త్రి చేకూరినగ డ్రనరునిఛాధించు 

కరణి” నరులొనర్చు దుష్టకర్న్శల . ఫలమనుభవమునకు వచ్చిన తతి 

వారు దురంతదుఃఖములకు గుజిమై గాసినొంబెదరు. 

(పపంచ పర్యటన మొనర్చి నరుడు సత్యమును గు రించిననాడు 

జీవకోటి  సముదాయమంతయు కర్మల (పతిఫలముల ననుభవించుచు 
హర్ష శోకముల నొందుచుండిరను విషయము _ అెలియవచ్చుచున్నది., 

దుష్టసంస్యా-రులై న నరులు కన్నీటితో కాలముగడ వెడి దుష్ట 
దివసములందు సై తము వారి లోశాపకార నీఛ పవృ త్తిని విస రంప 

జాలక కుబుద్ది , సిగహాంచజాలక అమాయకుల నట్టి పరుల కాప్రరము 

లను కబళింఇడి మాయాపన్నాగములను సృష్టించి కుతం[త జీవనులై 

[బతుకుచుందురు. 

a 

కలియక తప్పదనెడు యధార్థ ము తెలిసియు నరులు మాయకు వశులై 

తమకున్నది చాలదనెకు యాకాంతతో దురాశకులానై బంధుమి తొ 

దులకు వెగటగు భావా*తో ధనార్జనే ధర్శవిరుదకర్శలనే సాగించి 

కన్నిటిపాలై తన సతి సుతాదులకు నయావై నేనియు విగల్బక కడకు 
కాటిశేగి లోకపు తెగ డల పాలగుట యుంతటి శోచసీయమో! 

ఈ భువిన్నై పుట్టిన పతి పాణి యోకానొకనాడు గిట్టి మట్టిలో 

అసత్యవాదిమె జూద సురాపాన న్యభిచాద్య క్రమ నింద్య 

కర్మలతో కాలమును దుర్వినియోగ మొన ర్చెడి దుష్టమానవులకిట్టి 
రి 
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రచనలెంతో చాధాకరములై  కోన్సట్టుచుండును. “యధార్థ వాది 
లోకవిరోధి’ యన్నట్లు నిక్యసత్య వాక్యము, లజ్ఞ్ఞలకెం లేని బాధ 
భయాంభధోళనలు గల్లీ 6 చగలను, అసత్య మై యనగ ములకాలవాల మై 

మాయామహిమతో కన్ను లకింపొనగూర్సు లోకస్థి తిని గు రించు 

"ఆంత యా కష్టతరము, 

షె . 

y 
అలానే 

లోకమున కండలండలుండి గుంజెబలముగల వసాదు అెందరో 

తణకాలములో నర్శృ ముగాని గుంజెపోటులాదిగాగల వ్యాధులతో 

మరణించి కొటికిచేరి దహనమె భూతెరాశిగా మారిన దృశ్వముల 
గీ నె స్ట నెన్నింటినో కలిమానవులు [పత్యక్షముగా మాచియు వారొనశ్చెడి 

భనార్థ నపర మైన దుష్ట్రకర్శలనువీడి  థర్శమార్గ ములందు చరించరు. 

ఈ వికృత కాలమున దుష్ట కార్యములక లవడిన నరుడు ప్రజ్ఞ థో 
శష్ట కార్యములొనరన్ప గలడు చెడిన మనస్సు బాగ. సత్ఫరిణామ 

ముందుటకై ధర్మ్నాళ్ళులైన పెద్దల సన్నిధినిచేర వారికి భక్తితో 

సేవలొనర్చి వారుచెప్పెడి ధర(ోప'బేశములను ఏని వారొనశ్పెడి 
సత్కార్యములాచరించుచు వాకిదివ్య పాదపద్మముల సన్నిధిలో కొంత 

శాలము |కచుళితణతో మెలగినచేో రోగి ఘననై ద్యుని యావధ 
పొనముచే సంపూర్ణారో గ్యము చెందినరీతొ ముముమువై కర్త వ్యశర్మ 

నిర్వహణ మొనర్చి ముక్తిని బడయగలడు, 

అందమైన యా కారముతో సువాసనలు విరజిమ్మైడి గులాబి 
వునుములనుజూచి వునుణాడానందించుచున్నాడు. కాని గులాబీలను 

సృష్టించిన గోవిందుని గుణనైభవమును గు ర్తించడుగడా! లగ 

జిలేబి, హల్వా మొదలై న మధురవ స్తు సముదాయముతో లోకమున 
కెంతో విందొనగూర్చు సృష్టికాద్యుడై న పరమేశ్వరుని దివ్యనామ 
స్పృరణమును మానవులు విస్టృరించి (పకృతిశ క్రులనే సంస్మరణ మొనర్చ్సు 

చున్నారు, (పకృతినంతటిని నడపిం వెడివాడు పరమాత్శ. అట్టి 

పరమాత్మయందు నరులు వారి మనస్సులను లగ్న మొనర్చుట కై 
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యత్నించక (పకృకి స్వరూప స్వభావ సమ్మేళన మైన (పపంచము" 

నమ్మి మోాసపోవుచున్నారు. 

మాటలు'లేక పూనము[దతో కదలక స్థాణు వై ఫఘోరారణ, 

వీములతో కొండశిఖరాలయములలో వెలుగాం'జెడి @ నీవ కేశవా? 

మూ రులను దర్శించుటకై వేలాది (ప్రజలెన్నో (శేమలు గుజిచై 

చేరుచుండుటకు కారణమేమి! 

ఘోరసంసారారణ్యములలో చకించి చకించి నిజమైన [పశాం[ 

[పమాదముల బడ యణజా లక నరులెల్హరు మహాపర్యదివసముల “కాన! 

మధ్య వెలుగాంచెడి భగవదాలయములకు జని నిరాహారులై జి తెం[| 

యులై నృహరినావు స్పృంసృృనణ మొనర్చుచున్నారు. 

కొందరు రాగ ద్వేష భయ సంకుల సంసారమునందు శొంతిని 

బొందజాలక సతమతమగుచు నిజమైన వార్ష ముజెలియక తాము చేర 

వలసిన గమ్యుమును గుర్చించక వివిధ వినోదయా. తా పర్యటనములను 

సాగించుచున్నారు. 

ఇంటియందుండినను, యాతలు చేబించినను, నిరాహోరు'లై నను 

నరులు వారిణారి మనః [పవృ తులకులొంగక మనస్పును నశ మొనర్పు 

కొని _పరమాళ్ళునిలో లీనమునర్స్చి _చేషలుడిగిననాజే నిజమైన 

ము క్రి సి బడసిన వారయ్యెదరు. 

శ వంకర రామానుజ మభ్య్యాచార్య విద్యారణ్య్యాది మహాొసియ 

మూ సలెందరో లోకమునంద వతరణమునోంది సర్భజనా భ్యుదయ 

కాంకూస కృచిత్తుల వేదవేదాంగ పురాణేతిహాస ఏిజ్ఞున సారస్వత 

మాతయు వార రచనలయందు తాండవింఎచిసి లోకోపశకార మొనర్స్సి 

నారనుటతిశీ యో క్ర కాదు.అట్టి వజ్లానమూ రులండించిన దివ్యరచనలను 

నేటి కాలమున గుర్తించి భక్తితో పఠించెకువారరుడై రి. వీచ్చిబట్టి 

చరించెడి వానికి సుద్దల వాక్యములు రుచించనినీతి, (పపంచ 

నీచ 
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(శ) 

కర్మాస కలై. ధనా న్వేమణతో ధగ ్రవిరుద్ధకర లనాచకించెడి. దుష్ట 

మతులై న నరులకు దై వధరో సప బేశ రహస్య వేప. వివరణములుగ అ 

రచనలు రుచించునా! లేదు లేదు లేదు, 

శ్రీ భగవద్దీత, ఖురాన్, బె బిల్ మొదలగు మత! గంథము 

ఇన్ని యు చెప్పిన సంచేశసూ కుల నారాంళ మేమి! సర్వ ఘభాతములందు 

చెలింగడి చై తన్యక క్తి తనలో చెలిం7డి చై_తన్యశ క్రియునొక్క-టియ 

గాన య్మేపాణి కిపకారము కల్టించక శక్తికి తగిన యుపకార 

మునర్చుచు, పర్భస్త్రీధనాదుల నాశం దక కష్టనష్టములు క్ట నను. 

సత్యమునే పలుకుచు నాడిన నుడి దప్పక చరించుచు, క్రరాటికొబుకం 

నూరాసకర్శలు శేయక సుఖదుఃఖములకు పొంగక |క్రుంగక, పరమాత్ముని 

చింతనతో కాలమును కాయమును సద్వినియోగ మొనక్చుచు పరహాత 

కచ్చాచరణముతో" గురుడై న వేదాది సూక్తులయెడ విశ్వాసముంచి 

నందందుగల భావముల నాచరణమ-నందుంచి సంసారసాగర తరంగ 

క్షల్ణోలములకు జంకక స్ఫి రతర మైనబుద్ధితో ధర ఎకీవనములో సంతృ ప్రీ 

చందుచు జనన మరణ భయ దుఃఖ సంకులసమర మైన సంసారమునకు 

మూలకారణములై న మనోసంకల్ప _ వికల్పములలోని మార్చును 

గురించి మతిని సద్దగలతి కిమాక్సె దుగ్గ తిని దూారమువేసి పాపము లేని 

(వసాదమున క్రై వ్యసనమును చెందక సర్వులలోగల స ర్వేశ్వ్యనునినిర సించక 

సర్వసముడై_ భౌతికదృష్టిక గమ్య మై జో్యోతిరూపను త భాసించెడి 

శ్రివసుందరుని దివ్యత త్య్వమును దర్శించి తా దాత్మ్యము నొంచుటయె 

యని సారము, 

సాందవ పురాణ కథలలోని మూలమున్కు వాటి స్వరూప 

స్వభావ సౌభాగ్య సౌందర్య రహస్య విశేష వివరణమును, కను 

కాదనెడి వాగ్వాదములొనర్చు మనమెల్లరము పఠించి స్వార్థము లక 

సత్యాంశమును గు ర్రించిననాడు, నరుల సు దుఃఖము లకు కారణములు 

వారొనర్చిడి పరోపకార పరాపకార కర గ్రములే (పధానములై విరాజిల్లు 

చున్నవని తెలియబడుచున్నది. 
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దేవుడని, చేవతని, దైవ కార్యములని నరుడెంతో (పజ్జ్ఞాబలవము 

నుపయోగించి బూటకపు భ క్తి కి తో కపటవినయముతో [పొణమి[తులవ అ 

చకెంచి లేనిపోని కథలను సృష్ట్రంచి భక్షహృదయులై న నరులకు 

బోఢించి వాకిమనస్సులను ఘడియ కాలములో మార్చి వారి హృదయ 

ములంను నూతనో క్రేజమును శెకె త్తి ౦చి నారి య మును కొల్లగా 

లాగి నిర్లయ్మ ప్రయత్నమును తారుమారొనర్చి దై వకర్ళను దయ్యవు 
కక్ళగామాక్చి తన యాన్యోనాతిథుల కగచాట్లను చేకూర్చి యుదోయమొక 

నెపమునుజూపి భక్తితో విచ్చేసిన ముముమువులకసంతృ ప్పి ని చేకూర్చి 
కార్యవిఘూతమును కట్టించి స్వార్భ పకుడై ధనమును నిల్వచేసి సుత్తి 
ఫోగముల నె “రడైకు కాంయనో లోకమున చరించినంత మ్యాాతమున 
సుఖసం- క పసత్కీ రిని పొందజాలడు, అట్టి దై వవంచకుడు సజ్జన 

హృవయసంతాపకుడై న మానవు డెట్టి క క్రివంతుడై నను కవి, చి 

ధకుకౌ లోకమున చరించినను వాని గతశాల సజ్జనాప కారకర్శ 

పభావము వెన్నంటి కార్చిచ్చు కరణ ధ్యంసయమొనర్పక మానదు. 

గుణము గలవాడే సమాజమునకాదర్శవ:౮ా ర్తి 
ఫఘోరతపస్సుభోనర్షి ప పనముశీన్రని "మెప్పించి ధర్భవ్యలతి రేశములై 

శ వంతములె. లోక కంటకములై న నోప్పవరములను పొందిన 
నే ఫ్ స్నానునాదులు సాధించిన దుష్టఫలితమురీతీగా, నేటి లోకమున 
నాన్ంిచెడ్. “దె వకర్వాప ములన నాంచెడి “ద వక ర్మాపర్వ్యా లె లెల్లను దురంత దుఃఖములనుపోండి 
a] ట్ ఎల్లన్ నై ళ్ అ మున. తేళకబకుచుందురు. 

i పాపకర ర లుచేయునారు ా స త్రము పుణ్యపురుషులు సాగిం చెడి 
కాల గాన త ఆటా భనం జక ధ aS ఏిహయ వ్రబోధములు డు అధిగ పరిణావు 

"జెలియక "జె వమాన క హణ మునశ్చెడి మూఢజనులను సె తము మాన డా యు గు 
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(పబాధామృతమును పొనముచేయించి వారివ్భాదయములలో  నాప్ప 
మార్పును కల్లించి భ కృవుణులుగా రూపొందించెడి వారని తెలియ 
వలయును, 

జీవుల పతనమునకు మూలము (స్రీ ధన కీ ప్తుల 
వ్యామోహ మే! ఒక వ్య క్రి చెప్పెడి సాను భవస త్య్యాంశమును స3మెన 

దని శెలిసియు వేజొకన్య క్తి కాదని వాగ్యాదముతో నూర 
గా 

(పన్ఫ త్తి తతో ఖండించుచుండును. ఇందులకు కారణము కీర్తి తపనయ్, 

ఒశకేజాతి మానవులలో సొ తిక రాజసిక తామసిక గుణములు 

తాండవించుచుంకును, ఈ గుణ్గతయ సంస్కా-ర|పభావ మే లోకము 

నందు అహార విహార న్యవహార (పతీశా రాదికర్శలతో' వ్యక్త ము 

చుండును. ఈ సత్యాంశమును గు రించిన చో, పరిశీలనాత క దృష్టితో 

చూచిన-నో సర్భమానవులు సమానమని దలంచుట చాల పొరపాటు, 

చర్మము రక్తము మాంసము నరములు యెముకలు నవరం[ఢ 

ములు యాకలి దప్పిక మల మూతే ఏసర్జ నాదిక ర్మలు సర్వులకు 

సమూనరూపాలతో కన్చించినను, వారి వారి గతకర్శ్యల సంస్కా-శాడి 

గుణములలో మార్పులు కన్పట్టుచుండునుగాన, లోకమునగల 

వాశెల్లరు సమానవే:! ఒశేవిందు యొశేమందు నొ శేమార్భమనుటకు 

ధర్మము కాచేరదు. 

కె) స్పవులెల్లరు (శ్రీ గుజ్జిము జాషువా మహోాకవులై విలశిల్ల 

౫ ల ఛా నకు లెల్లరు (శ్ర మహాత్మాగాంధీగారివ లె వెలుగొంద 

గలరా? హరిజనులందరు (శ్రీ ముమ్మడివరం బాలయోగులై (పకాశీంచ 

గలరా! భట్టునూూ రులందరు “పుట్టపర్తి @ భగ వాన్ సత్యసాయి 

నాధులై. లోకోద్ధరణ మొందించగలరా? చౌధరులందరు (శ్రీ) (తివుర 

చేని రామస్వామి" వారివ లె; శ్రీ తుమ్మల సీతారామమూర్తి వారివతె 

8) 
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మహోకవినుంగవులై రూహెొందగలరా? శెడ్చెల్లరు శ్ర యోగి వేమ? 

“కాగలరా! విశ్వ బాహ్మాణులందరు (శ్ర క౦దిముల్లయ్య పల్లె శ్రీని? 

పోతులూరి పేర్మ బే వాగ్చర్యద న్వ్యాము లై కాలజ్ఞానమును (పబాధము] 

గలరా? (బాహ్మణు లెల్లరు (శ్ర శంకర రామానుజ మధ్యాచారు 

లోకోద్దరణ మొండించగ ల త తియులందరు గాతమబు, 

మపశోప జేశములు గావించగలరా! లేదు లేదు. 

ఒశేజాతిర కృముగల వంశ మునందుద్భువించిన వారిలో నొ 

రావణుడు. మటియొక్మ_డు విభీషణుడు. పంచసాండ కనులలో ధర్మ 
నతి స్థితి పరిస్థి తులలో భీముని సి స్థితి మతి పరిస్థి తులలో చాలే 

కనట్టు రున్నదో ఇట్టే భేద దములుండుటవలననే సాటి నుండి నేటి వః 

భిన్నములై న నుతములు మార్త ములు పూజలు పార్థ నలు పారా 

ణములు లోకమున నాగుచున న్నది. సృష్ట్రియారంభమునుండే కాదు-ళ్లా 

యనెడి ఏహయ న య సమస్యలతో సంఘము సతమత మగు-చున్న 

ఆనాటి వేదములు నేటి విజ జ్ఞాన శెాస్త్ర్రుపిశ్ ధనల సారాంశము నొక్క 

మయమేయసి తెలిసినవారు తెలుసుకొనుచున్నారు. 

మూర్టులె వజనాదనవములతో వెద్దల స సత్యసూ_క్ట కలను "కాం 

ఖండించెడివారు సై సెతేము నారి పృాదయాంతరములలో "పెద్దల స 

సూ కులే పరమ పమాణములు పదిమందిలో మనశ శ్రీని దుర్యినియో- 

మొనక్సితి” మని భేదమును పొందు చుందురు, 

మూరి చి తు లె సార్ల [పయోజనముల నాశించి దూరదృష్టి 

పోనాడి 'పెద్దలళ విడవాదసలు చేయు పాప పదృస్టిగల నరులకు వో 

జన్ఫలనై న 'సబ్దతి చేకూరదు, _గద్రరికూరమై దుర్షతిపాలై భవచ్మ 

య ఖార్ల స్థెస్టరిని, స్కీ నిరాడ శంబమలై. న నముహోత్సులను ఆహ్య్యనముల 

లేక దైవ శేరణతో పెద్దల సన్నిధికరు'దెంచిన కళా కారులనునిళొడంబః 
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లై న కవిపండితులను, బీదవాంరె వినిర్శలగృహాస్థా శ్రమ జీవన మొనక్సు 

ఫిర్భహృదయులను, భాతికభోగ లాలసత్యముతో బొ(ర్రలు మెంచి క్ర 

పవెత్తెన మొనర్చుచు సమాజపర మైన ధనముతో కార్యక మముల 

నిర్వహణ మొన ర్చెడివారు గు రించి గారవించజాలరు, 

ఆహ్మోనితు లై వెళ్ళిననాడే కవి గాయక పండిత విద్భద్వరులై న 

"విద్దలకు ఫఘునమైన గారవాదరణములు చేకూరు చుండును, లేనిచో 

“వలచిపోయినకులటకుమాడ ! విటుడు వలచివచ్చినచో వరహాఖర్చనె డి 

సామెతగా నొస్పకళాకారుడై నను తనకు తానే స్వ|పేరణతో వెళ్ళిన 
నాడు యాకిధ్యమునకు సై సై తమూహ్యానించర నెడి విహయము సత్యమై 

సమంజసము యొప్బూ చున్న ది. 

(పతివ్య క్తి క్ర తనకుగల గత సంస్కా-రానుగుణ మైన మన్మపవ్భృ ల 

కనువైన వృత్తిని చేబూని సాగించి సం పూర్ణ సతి చెంది వెలుగొందిన 

నాడున్నశోన్నతుతై న పెద్దలే యూహ్వేనములొని ఏ గౌరవించి ఘనమైన 
కార్యముల నిక్వహణ మొనర్చి పసందైన విందులచేర్సరచి వెలలేని 

యాత్యానందా నుఘాతిని కల్పించి వారాన౨దించుచుందురు, 

(పతి కళాకారుడు, ఈ [గంథర చయితే గుప్త గారిచే గతమున 

రచనచేయబడి మ్ముదణమైన ముముకీవుల కందచేసిన పరమ పప్మిత 

విషయ విమర్శ రహస్య |పబోధములు గల “వదిసత్య ము!” ద్వితీయ 

భాగముసందున్నకి 3 వ్యాసము “ధగవంతుకు-భాగవశుడు” యనుదానిని 

వఠించినవో సర్వము వివెత మగును. 

. ఈ రచనల నొశేసమయమందారంభించి [క్రమముగా [వాసినవి 
కాదు. వివిధస్థ ల పర్యటనములలో పలురకిముల సంస్కా-రముబుగ ల 

వ్వ క్త వ్య కలతో సరస వరస సంభాపణములొనస్న సత్యమును గురించి 

స్వానభ వాత్యకమై తన్య శకి తో “జితేందయుఇ యోగనిషూ a. వాం న్ ean ణి 

గరిస్టాత్ళు లై, నబ్బు స్టకిం చెడి నిజభ కుల హృదయములలో తాండవ 
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"మొన రెడీ సర్వశ క్కి సము చే ఒతులై న సద్దురు (శ్రీ యోగానంద 

నరసింహస్వామివారి డివ్యక్షరుణా (ప్రసార వహిమాతిశయముతో 
సత్యాంశసూ క్రి సుధాకలశమును భకమూర్తులై సత్క-ర్న్మనిరతు లై న 

పెద్దల కందించ యిరిదుగల సారామృతమున్నుగోలి సుస్థిర శాంతి 

భృాదతల నొంబెదరుగాత!*” యనెడు భక జనోపకార భవ్యదృవ్టితో 

రచనమును సాగించి రచయిత సంతృ వే నొందిరి. 

నరులకు దారాసుత ధనాదిభోగసుపతి యనుభవముతో 

గలి7డి తాత్కా-లికతృ పి శాశ్వత మైన ముక్తికి సోపానము గానేరదు. 

సంత్భ ప్రీ, సోపాన క్రమమై దివ్యాచరణమునకు దోహదము మోత, 

ఛామము చేచ్చెడి సాధనవై యలరారుచున్నది. 

సంతృప్తి పాంచుట సామాన్యముకాదు. శబర్ యొసంగిన భక్తి 

ఫల పేమకానుకత్ొ శ) రఘురామభూవాలుడు సంతృ పృనొం'బెను. 

బీడ కుచేలుడొసంగిన భక్తి కానుకమైన చేరెడటుకులతో (శ్రీకృష్ణ 
పరమాత్మ సంత్భ పీ చెందెను.సంతృ పీ నొందుటకు స సప్త ద్వీపభూమండల 

"మైనను చాలదు. సంత్భ ప్రీ భక్తి న క్రి కిలో నున్నది, 

ఆలయ; పాకార నగోపురమంటపాదులకు గామచేవతోత్సవాది 

కార్యక్రమములకు స్మత్రశాలాదినిర్మాణములకు లోకమునగల జనులలో 

కోందరు వారివారి శకాషనుసారముగొ విరాళముల నర్పించుచుందురు. 

ఆదర్శ కవుల యాధ్యాష్న్క రచనాము[ దణలకు స్వార్భ త్యాగ 

నిరతులై న మహాత్చుల పోవణలకు సర్భసమత్వదృష్థిగ ల మహాోపండితు 

లను గారవించి సన్నానములొనర్పుట కై , సాహిత్యద్భ్ట్ర భగవద్భక్తి 

గల వ్యక్తులు వారిధనమును త్యాగహృదయులై వ్యయ మొనర్చి 

జీవితములను వారార్థంచిన యర్థసంప శ్రీని సార్థక మొనర్చిధన్యు లై 

వె లుచుంనురు. 
యడై 
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కొందరున్నారు. ఏరుడై వధర న్యాయ సత్య సాహిత్య కవిశ్యాది 
మహనీయ కార్యక్రమములకు మై సాను ఖర్ఫుచేయక చారి సుఖ శాంతి 

సౌఖ్యములకు సైతము ధనమును వయ మొనర్చ్సక  యభివృద్దిచేసి 
చేసి చివరకు రోగాలకు, నిర్నిమి తృ కలహనులకు లోనయి కోర్టులకు, 
మనోవ్యధను చేకూర్చెడి యహంకార దుష్టకర్మ్శ్మలకు ధనవ్యయ 
మొనర్చి తీరనియా వేదనల పాలగుచుందురు. 

నరులిట్ట దుష్ట్రక రృలకు వ్యయ మొన రెడి ధనము వారి యన్యా 

యార్చితవి త్త మై యుండును. దుస్ట్రకర్శ్మలానర్చు నరుల మనోవృ త్రి యే. 
వేటు. వారు చిన్న నాటినుండియు దుష్టవాతొవరణమున పెరిగి వెద్దహై 
మహోత్ళుల సత్యసంభాహణములను వినక మహాకవులొనర్చిన సద్ద )ంథ 

రచనలను పఠించక భగవానుని దివ్యనామముల స్మృరించక గతుజిశ 

చర్మితలను చూడక “కూ పన్ఫ మండూక ములి వలె వుట్టి పెరిగిన స్తలము . 
లంచే తిరిగి సంఘబలమే బలమని పెద్దలను తిరస్కా_రభావముతో 
నిరసనదృప్టీతో చూశెడి కుకర్మల (ప్రభావమే వారికి ఛాయమె 
వెంటనంటి వేటాడుటయె (ప్రధానమై కన్పట్టుచున్నది. దీనంతటికి 
చారికావరించిన యజ్ఞాన మైన మాయామ హీ మె. 

విశాలదృష్టి తో సర్వసమత్వ భావముగలిగి కులమత వగ్లభేదము 
లను పోనాడి లోక పరి భమణ మొన న్పెడి భగవద్భకు డు బ్రాహ్మ 

కోతరుల గృహాములకు జని భక్తితో వారొసంగిన సీరు, సాకి గకాహర 

మును భతుణ మొనర్చృనాడు, విషయము 'జెలియని (వాహ కేతర 
సంఘము “ఓహో 1 పెద్దలనుకొనెడి వీకెల్లరు మనగృహములకు విచ్చేసి 
మన పానీయ ఫలహోర |పసాదాలను స్వికరించి సంతృ సీ చెందు 
చున్నారు. మనము వారు నొక్క-టియె భేదములేదని యెంచి పెద్దలె న 
వారిని రచ్చలలో చులకన భావముతో వెగశై న వాక్యము. లాడు 
చుందురు, 

జ్ఞానులై వేదాంతభావాలకనుగుణముగా జీవిత గమనములొన ర్పెడి 

"పెద్దలు; సొ తిక సంభాహణములు సాగించిన బాజెల్బరి గేహములకు 
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జని పానీయ ఫలహోర [పసాదములను భఖీంచక బహుదూరముగా 

మసెలగి వకా న్మవతీము నవలంభించుట యే మికి- లి శేయోాడదాయకము, 

“మ రాళగమున ను నాయసము లెరుంగనికీతి జ్ఞానిదృష్టికి యజ్ఞాని 

ద్భృస్టికి తూర్పు సడమరలంత వ్యత్యాసము, కవిమ స్తకస్తు విలువ కవిశే 

తెలియును, పండితుని వాక్చతురత, కావ్యవిషయ విమర్శనాశ క్తి క్ల 

పండికునశే యనగతము: గురీతి, పస్థితియందనుభవ వము గలవారి కాస్ట్రిత్ 

యంకుగల కహ సుఖములు తెలియులాగున, కర్భసిద్దా లేకు లోని 

వివిధ విషయ రసాస్వ విశేష విమర్శార్థ (ప్రతిపాదకములై న భావము 

లలోని లోతుల నందజు గమనించి. గౌరవించజాలరు, 

మహాకవి (క్ర 'కాళదాసుగారి గణనీయ గీర్వాణ పద భంగి వుల 

లోనీ భానగాం సర్వము కొమదాసుల కయోనుయమసీతి, దివ్యజ్ఞాన 

సంపత్తితో శ్రీ ) ల కీనృసింహస్యామినారి మహా తేర ముహనియశ క్తి 

[పసాఠమహీామా వేస సంభరిత దివ్యపారవశ్యస్థి తలో కలముబట్టి కోవితను 

సాగించిన గుప్త స్థితీ భాతికదృష్టైగల "పెద్దల మస్తక కవులకు సోధపడ 

ఇది [పకృతి శ కోయుక వికృతి స్వరూపమని సర్వులు ome. 

“మనో ఇ వ్యాధికి మందులేదు” ప నెడిసానెల సర్వులకు తెలిసిన జే. 

ఇారీరన్యాధులకు ఘవ నె ద్యులెందరో బొవధములనొసంగి యాకోగ్య 
వంతులనొనర్చినరీతి, భునో వ్యాధితో వ్యధ చెం బెడి నరులకు శాంతీ 
నాఖ్నహులు వేకూర్చవ లెనన్న వో భవరోగ నె. వైద్యు లై న సద్దుకు 

న్యాముూలా సం గడి దిన్యాత్న (పబాభామ్ము తమును భక్తి త్తే ధర్శ 

వర్తనము త్ో పానమొనర్హ్పవలెను. = _ 

డి రై ఎ సద్గురువుల దివ్యచర ణసన్ని 9 ముముత్సీవు లె. న వా రెల్లరికి రు 
లభ్యము? చట దుర్తభము గదా! ఎంతో | పూర్వ పుణ్యఫలసంస్కా-రము 

గల భా కృమూ నులశే పరమగురువుల పని త్రపాదపద్భసన్ని ధి లభించ 

గలదు. అఖండ యోగశ క్తిపరులై న సద్దురు జేవుల కరుణాలీ రాద 
మహాఫలశ క్షి తో నిస్వార్థ దృష్టితో చేదసత్యప్రబోధపరమైన భక్రిజ్ఞాన 
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వై. రాగ స్టీల్ క్త ము క్రి మార్త ములకు మూలమైన రచనలు నాగించి 
లోకము నకందాచుటయే శిష్యుని భక్షి క్రి నిదర్శనము. 

ఆ థ్యాత్న్క చింతనతో సత్య వాక్యపరిపాలనతో చు పసణ 
శ 

రహితుడై. విరాగ వివేకజీవను డై సద్దురుభ కితో నృసింహోపాసనతో 

పరమాత్మ (ఉరణతో లోక చే ముంకర భ్యేయముతో సాగించినట్టి 

రచనలను ముముమ్రువులు చలనములేని చి తా స్థెర్యముతో నిష్టతో నిత్య 

పారాయణ మొనర్చి యాచరణమునందుంచిననాడు, (శ్రీపతి నిలయము 

శీ వై వై కంఠధామమును చేరెదరు. ఇది నిస్పంచేహము. 

"నరుడు చాల్యయావ్వనకౌమార దశలందొనర్చిన కర్మల సంసా! 

రమే యాతని వృద్దదశయందును (ప్రత్యతుమై మనస్సును బంధించి గాసి 

జెండించు చున్న ది. జీవితముంతయు చరుడే జకర్శ మొనర్పునో మది దశ 

యందును కర్తను. . విడువక సాగించుచునేయుండును. ర్వ రూప 

రహస్యమును గుర్తించిన జ్ఞాని కర్మఫలమును త్యజించి కోచ్కాలనణచి 

దై వకర్మ్శలొనర్చుచు సాధనసిద్దితో సిర్వికారు డ్రై నిశ్వాసం నై. 

వెలుగనొందును. ఈ సి తి నూటికొక్క_ టికి నాధ్యమగును. 

నగ 

కప్స్ కపితను గవాయుచునే “కాలమంతయు గడిపి కడకు కాల 

గర్భమునందు లీనమగును. పండితుడు, గాయకుడు, విజ్ఞాన శా్యస్త్రుజ్ఞాను, 

క ళారాధకుడు, కళాపోపకుడు, భ కుడు, సాధువు,సంసాగిి, క్ నాయిక మ్మిరి, 

కుమ్మరి, ఉద్యోగి, వ్యాపారి, వురోహికుకు, పూజారి యర్చుకుడు, 

యాధ్యాపకుడు; కర్త కుడు, కార్తి కుడు, చి తైలేఖకుడు, దుష్టువు, జూదవ, 

వ్యభిచారి, (తాగుబోతు, -వోరుడు అసత్యవాది, వై వైద్యూక, వ్యాయామ 

కారో విదుడు, వ్యభిచారిణి రాజు, మంతి, సేవకుడు, సై నికుడు, 

మాం తికుడు, మాయలునేర్చిన మాననాధముడు మొదలై నవారెల్ల 

రీలోకమునందు నిత్యము. వారి కభ్యాసమైన కర్చులొనర్చు+ చుచే కడకు 

కాలమృశ్యువు కాగిటజిక్కి- లోకమునుపీడి యెక్క_డికో తరలిపోవు 

చున్నారు. 
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ఇట్టే కర గ్రసీద్దాంత మును నరులు కెలిసీయు (ప్రపంచ ద్యామోహ 

మునకు బానిసలై విహీత వర్శనులై విజ్ఞపిగుచున్నారు. కార్యార్సి 
మయెన మొనవుడు తనభవితవ్యపుస్థి తిని తెలియ నేరక త (రితేగతి కార్యము 

సాధించి సంశోవమును చెందవలెననెడి నుబలాటముతో పరుగులు 

తీసినను [పయోజనమును బడయనేరడు. కాలము కలసివచ్చిననాజే 

నరుడొనర్చెడి సుకర్మములు ఫలవంతములగును.కాలము కలసిరానినాడు 

నరుడొనర్చెడి సుకర్మములన్ని యు కుకర్శుము లై కష్టనష్టములు కట్ల పడి 

మంది తెగడ్నలచే గాసి చెదసాగును. కాలము కలసిరాని నాడనగా 

భావమేమి * గత కాలమునందు నకుడొనర్సిన దుష్ట కర్మల ఫలాను 

భవము కర్తవ్య కాలమున పొడగట్టినదని తెలియవలెను. ఒశే 
కాలములో కొంవకి కన్ని టిస్నా నము, మటణికొ”ందటేికి పన్నీటి స్నానము 

సయ్యులు చూచుచున్నారు, 

శ్రీ భారతీయ బుషివర్యులైన కపిలుడు కణాదుడు వేల 
సంవత్సరములకు పూర్ణమే గణనీయమైన కృషితో నారి వారి 

స్యానుభవ సత్యములై న విషయములనే లోకమునకు దర్శనములనెడు 

నామములతో నందించిరి. 

ఒకరు చెప్పిన దర్శనమునకు వేజొకరు చెప్పిన దర్శనమునకు 
విషయ నిర్భయములలో భేదము కన్పట్టుచున్నది.  భిన్నములై న 

సుస్కారములతో చేశ కాలాది - శేదములతో రూపొందించబడిన 

దర్శనాది మహాగంథములను పూర్తిగా పరిశీలనాత క దృష్టి తో 

పరామర్శించి యందందుగల విషయములను దర్శించిననాడు ేహ 

ఛాకులైన జీవుల మకోవృతి సంచార కార్య] క్రమము లన్నియు 
భిన్నము లై (పవ ర్తిల్హినట్టుగా నేడు మనకు కన్పట్టు చున్నవి. 

ఒక్క_ గృహములో నొ శేతల్లిగన్న బిడ్డలలో వయోరూప 

గుణకర్శముల స్వరూపాది విభవము లెబ్లు భిన్నములై. నో చరముంగు వో 

య చేరీతిగా విశ్వమునందు లోకపూజ్యులై ధువతొరలై వెలుగాం'దెడి 
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డా 

నాటికాలపు త త్వ వేత్తలు : సమాజమునకు చాటిన వివిధ శొస్ఫార్స 

రహస్యములలోను ఛిన్నత్యేము (పత్యతేమగు చున్నది. : 

చేటి సమాజము భ క్కితో పూజించి యారాధించెడి మహామహు 

లైన (శ్రీరామ కృష్ణ బుద్ద శంకర రామానుజ మభ్యాణార్యాది 

మహాస్రురుషులందరిని వారు భువివై నవతరణమునొంది కర్మల నాచరిం 

చెడి దివసములలో వారిని బహురీతులలో (పజాసమూహము జపించి 

కీాంసలకు గుజిచేసినది.బహుక్ొ ద్ధిమందిమా।తే మే యా మహితాత్ముల. 

శక్తిని గుర్తించి భక్తితో నారాధించిరి, 

ఈ విషయ ద్యంద్యరహస్య సమస్వాపిప్కా-రము చాల కఠిన 

మైనది. కారణమేమి? “ఎడ్దుయానెనన - గాటకట్టివేయు” మనెడి 

సామెతగా, యోకానొక విషయనిర్శయ సమస్వ్యాపరిపూ-రమునుగాని, 

బహుదూర[పాంతములందుం డెడ్ వ్య క్రులనుగాసి, కే తములనుగాని, 

కపి పండిత విద్భద్దాయకు లై నవారినిగాని, ఊమొకానొక మానవుడు 

తెలిసియో కెలియకయో, లేక నాతని గొప్పతనమును వ్యక్త మువేసి 

కొనుటకో *“వారుచాలగొప్పమహిముగలవారు జితేంద్రియులు సమాజ 

శే మంకరులు.. శామినీ కాంచనాస కృ విదారులు? యని మెల్లగా 

పదిమందికి చెప్పగా నాపదిమంది వందమందికి, యావందమంది నెయ్యి 

మందికి నా వేయ్యిమంది లోకమంతటికి బహుళ పచారము చేయ 

సాగుదురు. ఈ బహువిధ [పజా (పచారోద్యమశ కి తో లోకమంతయు 

నొక్కు-చు శ్రడిగా పయనమై వినిధములై న (పయాసలకులోనై ధన 

వ్యయమును లెక్క చేయక ధూమశీకటఈూనములొనర్చి, మహిమలు 

నరావెడివ్య క్తి చుట్టూనూగి. గొప్ప కోలాహలము కొనసాగించి 

భో ్కెంలు సిద్ధించవ లెన నెడు తృప్మతో పాదపు "జలు పన్నీటిస్నానములు 

(పారంభించి (శవమరహితమైన ము క్రిపధమును కాంటీంచి, డారములు 

9) 
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తెగిన గాలిపటములవ లె లోకమంతయు తిరిగి తిరిగి చివరకు “బూడిదలో 
పన్నీరు బుడబుడి లనెడు సావెతలతో స్వస్థ లములకు చేరుచుందురు, 

(శ్రీలమ్మీనృసింహో పాసకు లై అచంచలయోగ నిష్టా గరిప్టైళ్ళు 

లైన సిద్దతపోమూ రులను వారి దివ్యశ క్యా దేశముల ననుభవించి 
యానంద మొందిన పెద్ద లెందరో దూరస్థ లములనుండి విచ్చేసి, సిద్దతపో 
యోగులై నిరాడంబరు లై 'వెలునౌంజెడి శీ యోగానంద నరసింహా 

స్వామివారి దివ్యపాద పద్మముల సన్ని ధిచే3 భ క్రి శోపూజించి ఘనమైన 
నిర్యాణ కార్యక్రమములు చేబూని కృషియొనశ్చెడి సాతి సకమూర్తు 
లనుచూచి, సిద్ధమూర్హులై న స్వామి నారి పరిసరములందుగల నజ్ఞులు 

“రీపో? సిద్దతపోమూ ర్తి యని భవితవ్య స్ట్ తిగతి స్వరూపాది విషయ 
ములను చెప్పెడి భగవత్స్వ్యరూవుడని బహుదూరములనుండి . విచ్చేసి 
ఘనమైన పూజలతో దివ్యమందిర నిర్శాణములొనర్చుచున్నారు మాకు 
వెజయా? మరు పూజలొనశ్చెడి వారిసంగతి మాకు తెలియనిదికాదు 

చిన్నతనములో నిల్లువీడి చేశాటనముచేసి జడలు బెంచుకొని నిచ్చటనే 
స్థ రనివాసమేర్చర చుకొనిరి, వ్యవసాయాదికర్శలు సాగించిరి. వృద్దులె 
కాలధర్శ్మమును చెందిరి. నా(గామము వార్మిగామము నొక్క-టియు!” 
యని చెప్పగా విన్న హాంవికభ కులందరు పూజలు మాని పలాయన 
మంత్రము పఠించెదరు, 

నేటి లోకమున సమాజము మంచివారి విషయము 'జెలియక 
"ద్యేషించుటయు చెడ్డవారని తెలియక (ేమించుటయు, యొనర్చి 
చివరకు సత్యదూరు లై యజ్ఞానమను చెనుగోతిలో బడుచున్నా రు. 

నేటినుండి ముముకునవులు మును శ్రందుగా తమ తమ మనోవేగ 
ముల నిరోధించి (పశాంతమనస్కు- లై. నిదానముగా నిబ్బరముగా 
నెవరికినా నే లో శేశ్వరుడు (పసాదించిన మానళికళ కి తో వానముతో 
సవిమర్శన 'మొనర్శ్చిననాడు సత్యమవగత మై సత్యాత్ను లై న "పెద్దల 
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'సన్నిధికిచేరి వారి మహనీయోసచేశసంబేశాది బోధలు విని భౌతిక 
వాంఛాపరమైన నాధలను నిరూ ర్మూలన మొనర్చి సత్కే-ర్శనిరతులై_ కర్ణ 

యోగమున వురోగమించి తరించుటయే ప్రతి ౩ నరుని కర్తవ్య కర్మ్శయె 

భాసిల్టుచున్న ది. 

శ్రీ భగవ ద్దీత, ఖురాన్, బై బుల్ హైందవ, మహమ్మదీయ, 

వై_)*స్పవులకు పమాణ[గంథములు. ఈ మత [త్రయమునకు మహో 

న్నత భావాత్శక (పబోధ ములకు సిలయములై న యా (గంధ త మము 

కు సై తము మూలకందములట్లు |పభానములై_ వెల్లొందిన వివేదములు, 
ఈ వేద విజ్ఞాననుంతయు ఆదికాలమున యఖండ కృషితో నార్జించిన 
మహర్దుల స్యానుభవ సత్యాంశము లేనని నేటికి బుజువగుచున్నవి, 

ఆనాటి వేదథర్శములనే [పధానముగానెంచి శక్తిగల కవి 
వుంగవులు వారివారి వ్యకి క్ర ..ర్వేగుణగణముల సమ్మేళనములతో వేలాది 

(గంధరాజములను రూపాందింపచేసిరి. చందొబద్దమైన కావ్య రాజము 

లలో క ధావమూలము సూత్ముమై వివిధ వర్ష నలి స్వరూప స్యఫావ 

మహేామ గొప్పడై రసజ్ఞులకు హృదయరంజక మై "వెలుగొందుచున్నవి, 

ప్రతి మతమునందున్నట్టి కధలు జరిగినవికాదు. స్వార్భపరులై న 
వారెవరో కవులచే సృష్టింపచేసి కవులకు జీవనోపాధిని కల్పించి వారి 

స్వార్థ పరత్యమునకు వునాదులనుని ర్మాణమునరింపచేసి సమాజపరమైన 

ధనము నాక్టి ంచి సర్వ సుఖ ఫోగలాలసులై చర8౦చినార నెడివ్యర్థ నాగ్వాద 

కువిమర్శకులు నేటి కలికాలమున కోకొల్లలుగా కన్పట్టుచున్నారు. 

కువిమర్శకు లై నట్ట యజ్ఞానులొానశ్చెడి నా స్రీ కతాంలిక వితండ 

వాగ్యాదములకు సత్యము నశించదు, ధర్మము * శీ ణించదు. వేద మంత్రే 

ధ్వని లోపించదు. సన్దురువుల స్వానుభవాత్నకము లై న మధుర సం బే 

శోపచేశములశ క్తి మానము వహించదు. (పతి యుగమునందు జరిగిన 
దేశ 'చరికాంశములందు లోసములు "లేకపోలేదు. “శిరోజములులేని 
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వ్య క్రినిచూచి శిరసే” 'లేదనెడి మూర్థుని చందమున హోందవమతము 

నందుగల కథలలోని ధర్మశ క్కి స్వరూపమునువీడి సూకత్మదోషములను, 
వర్ష నముల క్రై సృృష్టాంచిన సాహితి సొగసులలోని స్వరూపాలను నిజమని 

మూలము లై. సర్వజనో పకరములై వెలుగొండెడి కథలన్నియు కల్పిత 

ములే! రాముడులేడు. రావణుడు లేడు.కౌరవులు లేరు. పాండవులు లేరు 
వాల్మీకి న్యాసాది పెద్దలంతా స్వార్భపకు లె! యని వాదించెడి సికువది 

శతా బ్రాంతమున చరించెడి వికృత మతి గల మానవుని దుర్గ తిని 

సంస్కరించి తీక్చిదిడ్దెడి మహాతు శ లెవ్వరో . 

నేటి కాలవు, కుయు కి, కుక్రవుల వాక్యములను వారి మనోగతే 
వైఖరి కనుగుణముగా సృష్ట్రంచిన రచనలను సర్వులు త్యజించి వురాణ 

కథలలోగల సూతీనంశములను గుర్తించి మతి గతి స్థితులను సమాజ 

శెమంకరములుగా పరిణామము నోందించి ధర్శకర్శ జీవనులై సుఖ 
వాంతి సౌభాగ్యములతో నెలుగొండెదరు గాత | 

ద్యాపరయుగాంతము కలియుగారంభమునై న సంధిసమయమున 
కురుమ్మెతమునందు పాండవమధ్యముడై నట్టి అసష్టనునకు'నా-నీ” భేదమును 
రూపునూప, సర్వ కార్య నిర్వహణాధికారిని నేనేనని (శ్రీకృవపరమాత గ 
తన స్వస్వరూప మైన విశ్వరూప సందర్శనమును జూోవీ 'కర్భసిద్దాంతము” 
దివ్యత త్వృజ్ఞానము, జీవుల మతి గతి స్థితి స్వరూప విభవాదులలోని 
నూలసిద్ధాంతములను, కర 2 భక్తి జ్ఞానముల వశాలస్వరూపాదులను 
మాయా మాధవ్రల రహస్య సంబంధమును శెండుభుడియల కాలములో 
(పబోధ మొనర్చి నరునకావరించిన యజ్ఞాన భయాంధోళనముఅమ 
రూవువూవపీ కర శ్రవీసనిగా క రృవ్యపతాయణునిగా భగవడాదేశపరిపాల 
కునిగా రూపొందించి తాను రథసారధి పార్ధునిమనోర థసారభిసై, కురు 
యోధులనెల్లరిని మారణహోమమొనర్చి భక్తుడు చావమరిదిమైన 
పార్టునకకండ విజయమును చేకూర్చి యుగ ధర 5 ర్ధినిర్వహణ మొనర్చిన 
మహాకర్శ (ప్రభావమే! “భగవర్దీతి కు మూలమై వెలునొండినది. 
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ఐదు వేలసంవత్పరములనాడు కురుశ్న[త్రమునందు కౌరవ పాండవ 
వీరయోధ్గులు పదవీవ్యా మోహముతోర కృ దాహముతో రాజ్య కాంమూ 

తపనతో యుద్ధమునకు . తారసిల్లిననాడు, పార్టుడు బంధు పేమతో 

పీశెరుల్లనావా యనెడి యాకాంతతో ధనస్పునుఏడి విహ్వలచి తుజ 

దిక్కు-'దెలియని సి ఫీలోనుండిన తటి, మాయా మానవ 'వేపభారిమై 

జగన్నాటక స్మ్నూతధారియై సర్వయు క్రి శ క్రి సమువేతుడై న (శ్రీకృష్ణ 

పరమాత్మ విశ్వ విజ్ఞానమంతటిని మూడుమాటలతో చెప్పగా సర్వ 

సమర్ధుడు పరవంభకాోసరుడై న నరుడు నారాయణుడొనర్చిన ధర్మ 

సూ త్రరవాస్య సంచేశాలలోని లోతులనుగు రించి కర్భ కధ రకర్శ్మ 

ఫీరావేశముతో గాండివధారియై నారీటంకార మొనర్చి . శంఖమును 

పూరించి గీర్యా ణ బృందమున "కాన్చర్యను గొలువురీత్తి శరవర్ష ము, 

కురిపించి కౌరవయోధులెల్లరిని చె వబలముతోహతవమార్చి విజయ శేరిని 
(మోగిం చెను, 

అనాడు పాండవమధ్యముడై న పారుడు సర్యార్పణ దృష్టితో 
నిరహంకారిమొ భ కిబాప్పలోచనుడై “సీవేదిక్క-ని (ప్రాంచిన 

నుధుర మహాపర్య శుభ సనముయమునంజే భగవానుడుప టేశించిన గ్తా 

వేదమునకు నేటికాలమున (శ్రీకృష్తాంశతో నవతరణ మొందిన మహాత్సు 

లెందలో మహోావ్యాఖ్యలొనర్చి ముముకువముహాజన సహ్మసములకందించు 
చున్నారు. 

నేటికాలమున [పకిగృహమున భగవద్దీత సామోత్క-రించు 

చున్నది. ఐనను సమాదపరమైన మాౌర్పేమి కన్పించుటలేదు. 

వ్యాఖ్యానము లొనర్చినవారిలో, నిత్యపారాయణ మొనర్చినవారిలో 

మున్ఫ్నుందుగ త్యాగము? కరుణ, భూతదయ, సర్యసనూనత్వవు సత్య్వదృష్టి 

శాంతము సత్యము కుల మత వర్ష భేద రహిత మైనస్థిత, పరధనాస క్తి 

లేకుండుట _ పరకాంతావిరక్ని మొదలైన దై ఏగుణ సంపద్విభూతి 

వెలుగౌందవలెను. ఈ సద్వణసంపత్ని వారిలో భాసించనినాడు నీత్త 

నరుల నొసటి [వాతలను మార్చి .సంస్క-రణ'మొందించి రశ్నీంచజాలడు, 
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“ఆయు ర్వేదమున సిద్ధమకరధ్యజము గొప్ప గుణము కల్లిన 

దెనను రోగి నిత్యము మూడు వేళల ేవించినను వైద్యుని 

యాదేశమును పాటించక  తినరాని వస్తువులను తిన్ననాడున్న 

రోగముగాక [కొ త్తరోగములు సంభవించి ఘోరాపదలపాలై నరీతి” 

భగవద్స్త మహో[గంధమును మార్షశిరళుద్ద యే కాదశి పర్వమునందు 

చెండి పీఠాలచై నుంచి పరిమళ ద్రవ్యములతో పూజించి దీపాలను 

వెలిగించి నారికేశాది [పసాదములనర్పించి ధూపాలను వేసి సాష్టాంగ 

(పణామములొనర్చినంత నే ముముశ్షువుల కర్తన్యము ముగియలేదు. 

సర్య భూతాంతర్జతు డై కన పరమాత్శను సమస్త మునందు దర్శించి 

యే పాణిక పశారమొనర్నక తనకున్న ౦తలో పరులకు సాయమొనర్పుచు 

త్యాగమయ జీవనులై పృదయగుహాంతర్ని వాసియె (పశాశిం చెడి 

పరమాత్మ దివ్య కాంతివుంజ దర్శనా నంద పారవశ్యమహాస్థితి నొంది 

తరించుట కై కృపీయొనర్పుటయే గీతలోగల గీతలలోని సారాంశము. 

కర ్ రయోగము-భక్షి యోగము--జ్ఞానయోగము; ఈ మూడే 

గీతలో |పధానమై రాణించుచున్నవి. కర యోగచ్మకపరభమణము 

నందే మానవుడు తప్పటడుగు చేయుచున్నాడు. భకునివలే వేష 

ధారణ మొనర్చి జ్ఞ జానివఅతె సంభాషించి ధనాశకు లొంగి కామినీశకి, క్రి 

కృంగి లోశాపకారకర్షప రాయణుడై కర PUES కడకు కర్చానుభవ 

గతమైన కన్నీటితో స్నా నమొనర్చి నక్క కీని దీనుణై కాలునికళోరపాశ 
బంధ నమునకు గుణీయె నోటమాట లుడిగి చేష్టలు లేక నేరుగా నరకమున 

శేగుచున్నాడు. 

లోకమున సహజముగ కన్నీటితో కృంగి కృశించెడి నరుని 
“నాయనా! నీ బాధయేమి*ి యని |పశ్నించ “ఇతి నాగీత నొసటి 

(వాతి యని చెప్పినరీతిగా (పతి మనుజుని నొసట నలువ మూడుగీతలు 

(వాయునని మన తాతయ్యలు వాకోనుచుందురు. ఈ మూడింటితో 

లోకము ముడిపడి యున్నది. సృష్టి స్ట తిలయములు, (బహ 3 వ్ ను 
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మహేశ్వరులు, భార్య బిడ్డలు, ధనము, సత్వ రజో త మోగుణములు, 

నలుపు, ఎరువు, 'తెలుప్ర-కర గ్ర భకి జ్ఞూనము, జీవుడు "బేవ్రడు మాయ 

మొవవై న పద త్రయముతో లోకముకన్పట్టుచున్నది. ఆనలువ |[నాయు 
గీతలు మూడు, *ఓరీజీవా! [పకృతిని నమ్మకు! పరమాశ్ముని భజించి 

తరించుము.”-ఈ వాక్య|తయమునందు గీతాసారము లేదా! ఉన్నది. 

నరుని సర్వానర్భ్య ములకు మూలము [పకృతివైగ లవ్యామోహమే! నరుని 

సర్వార్థ సాధనము పరమాశ్ళుని భజించుట యే! పరమాత్శయెట్టినాడు! 

ఈ మాంసవుముద్ద నాడిం చెడివాడే. ఆడించెడి నరహరి తోలుతి తి లో 

యున్నంతవటికు కవిత్వములు; కావ్యగానములు, గీ తాపారాయణ ములు, 

వాడువేజై ననాడు వీడులేడు. వాడే వీణా? లేక ఏడే వాడా! వాడు 

పీడను వారిర్యు రా? "లేక యొక_డా! ఈ రహస్యము తెలిసి నరుడు 

చరించిననాడు తప్పక తతోంచగలడు.  విశ్వమయుడై న వి శ్వెశ్వరుని 

తెలియుట సామాన్యముగాదు. 

ఈ విశ్యమునంతటిని సృష్టించి పోపించి లయమునొందించుశ క్రి 

యేదై యున్నదో యద్దానినే "దేవుడని లోకము పలుకుచున్నది. ఈ 

విశ్వము ఆద్యంతర హిత మైయున్నది. ఇందలి పదార్ధము నిరంతరము 

చలించుచున్నది. ఏనికొక స్థిరత్వములేదు. అనంతా కాశమున అంసఖ్యా 

శములై_న నశు[తములుగలవు; ఏనియందలి కొన్ని నక త్రములు నిదాన 

ముగా నఠించు చున్న వి. మజికొన్ని కొత్తగా జనించి వృద్దినొందు 

చున్నవి. మనకు శకాంతినిచ్చెడి సూర్యమండలము ఏనియందొకటి. 

కోట్లకొలది సంవత్సరముల క్రితము ఒకానొక యదృష్ట కారణవి శేపముచే 

సూర్యమండలము నుండి కొన్ని ముక్క-లు విరిగిపడినవి. ఇవియే 

(గ్రహములు. ఇవి సూర్యాకర్ణ ణకు గుతియి సూర్వునిచుట్టు ఇప్పటికిని 

తిరుగుచు నేయున్నవి. ఇట్టి గవాములయందు మనము నివసించుచున్నట్టి 

"భూమియు ఒకటి. ఇది మొట్ట మొడట మిక్కి-లి వేడియైన అనిలరూపము 

' నందుండి, యెన్నియో' సంవత్సరములకు చల్తారుచు గట్టపడగా చాసిపై 
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సీఈ నిలచెను. కోట్లాది సంవత్సరములు గతించగా డానియందు జీవ 

రాసులు జనించినవి, ఆ |పాణులయందు పృష్టజ్వాలగలిగిన  పాణులు 

ఇతర [పాణులకంకు యభివృద్ధినొందినవి, నానివలన కొంత (పొడ 

సమూహముదయించినది. ఈ శాఖయందును వానర స్వరూపమైన 

(శేష్టమైన యొకానొకజాతికి చెందినవాడే ఈ మానవుడు. ఈ ఖగోళ 

భూగోళ సంబంధమైన సృష్టి వై చ్మిత్యమును విన్నతజి. నెట్టివారికైన 

నాశ్చర్యము కలుగును. అఖండమైన ఆకాశమందలి నతు త్రములసంఖ్య 

ఊపహోతీతము. వానిచుట్టు పకిభమించు సౌరప్య్యూహము లెన్నిగలవో 

'ఎవ్వరికిని తెలియదు, సౌర ప్యూహామున జేకియున్న : గహమండ 

లాంతర్జ తమైన ఈ భూమిని సమ స్త విశ్వముతో బోల్సినచో 

త్రసరేణువునకంకే చిన్నదియేనగును. _ ఇట్టిభూవివై నొకమూల 

నిన్న మొన్న నేవుట్టి కన్ను'దెరచిన మానవుని ఏ సూత్ముకణవ 

పోల్చవ లనో తెలియదు. 

ఇట్టి మానవుడాదికాలము నుండి భిన్నములై న మతేములతో 
వివిధములైన కరోపాసనలతో కృషియొనర్చి మొనర్చి చివరకు నెన 
మార్గము వారిదను సొవెతగా విడిబోయిరి. 5 

చేదకాలమునందు యజ్ఞ యాగాదులందు జరిచే జంకుబలులను 

బొద్దమకేము ఖండించినది, దేవుడనడివ్య క్రి (పక్యేకముగా లేడు. సర్వ 

నామరూపాత్శకమైన జగ త్తే జేవుని స్వరూపము. ఏ పాణి కపకారము 
చేయక తనశోోడి సంఘమును (పేమించి ద్వేషరోపాది గుణములను 

a ఈ చా ఆ ల్ జ " క, . పడి సత్కర్మ నర్పుశు సమాజ శయస్పని శ గాతమ బుద్దుడు 

(పబోధ మొనర్చి (పచార మొన్వైరి. 

కొంతకాలము గడువగా @ ఆచార్య శంకరులవతరణ ముంది? 

బౌద్ధమతము నాస్తి కత్వమును బోధించుచున్న దసీఖండించి, సర్వమును 

 భాసింపచేయునది యద్వ్యైతశ కి యొక్కటియేనని "బహుముఖ ప్రజ్ఞా 

ధురీణు లై ప్రతినాద పండీతభయంకరులై యాశేతు హిమాచలపర్యంతము 
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(a) 

పాదయా[ తలొనర్సి [పచారములు చేసి సంఘమునందు గొప్పు పరిణామ 

మును కల్పించి కాబగర్చ్భమున విలీన మై, 

ఇట్టి ఘునులెందరో మన భారతావనియందవతరణ ముంది వారి 
వారి మవో[ పవృత్తుల కనుగుణములైన కర్చలను విధించి వానికొక 

మతమని నావధారణ మొనర్చి మశఠాధిపకులై మానవుల మతులను 

మార్చి గతులను సంస్క-రణమొందించు చువచ్చిరి, మతముల సదాశ్ 

యములన్నింటి ధ్యేయ మొక్క-టియేనని తెలిసిన చెద్దలలో సైతము 

కట్టుబొట్టు జుట్టులలో కలియక లేక సెద్దగందరగోళ'మునర్చుచు సత్య 

చూరు న్వ్యామికరుణగ పాాతులగు చున్నారు. 

దేశకాల" పొత్రలకనుగుణముగా ధర్మము నూరుచుండునని 

"పెద్దల పలుకుచుందురు. చలికాలమునందు దుప్పటియవసరము. వేసవి 

కాలమునందు కౌపీనమవసరము. వన్హాకాలమునందు ఛ| త్రమనసరమగు 

రీతిగా గతశాలమునందు (శ్రీ శంకర రామానుజ _ మధ్యాచార్యులు 

అద్వైతమని విశిస్టైదెంతమని దై్యతమని నామములేర్పరచి నరుల 

ముతులనుమార్సి, ధర్భకశా గ్రచరణశీలునై భువిచరిం ముటశె. తగిన 

ధర్మోప బేశ (గంథ రాజములనుసృష్టంచి సమాజమునకందించి నాజెల్రరు 

భువివీడి దివిేగిరి. 

కాలగమనమునందు వివిధములైన (పకృతిస్థి తులననుసరించి 

పెద్దలు | పవచించిన ధర్మాజేశగీర్యాణ భాహిసమన్వితములైన శాస్త్ర 

ములను నులు దర్శించి నానియధార్భ రూపములను గు వెం చెడి భా-పొ 

రహస్యజ్ఞానము'లేక “రిహో ? శాస్త్రములు రచనలుచేసిన వెద్దలస 

సైతము మనవలె కోపాలు ద్యేపొలుగలవని" భావించుచు కాలకర్శ 

గతుల రహస్యములను తెలియక ధర్మణొ(స్ర్రుములయెడ మహర్షులు 

(ప్రవచించిన సద్కోధలయెడ విశ్వాసములను గోల్పోయి మతమునుండీ 

విడిపోయి వేళొకమతము నా(శయించి తబ్బిబ్బు చెందు చున్నారు, 

10) 
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నరులు మతేములుమార్చినంతమా[ తమున శాంతినిపారిదే జాలరు, 
మతమే'డై నను నరుని (పవ రన ధర్శబద్గమైశా, స్త్రవిహితమై సంఘాప 
కారము లేనిదై నెలునొందిననాడు వారున్న నుతమును వీడెడియవసరము 
లేదు. సంతతిలేనివారు కొందజు మతములనుమార్చి మం [తేములను 
మార్త కొ త చేన్రళ్ళ నారాధించుచుంవురు  క్రిడి చాలవెట్టి,. మత 
మేడైనను నరులొనర్సిన కర్శఫలముల ననుభవించకతప్పదు. మత 
(ప్రవ క్తలుమైతము యోర్పుతో కష్టములసనుభవించుచు సామాన్యుల 
నలె చింతొంచక భగవానుని చింతించి లోకాదర్శమైన జీవితములను 

గీ డపీర్, 

సమస్త (ప్రపంచము కర్ళమొనర్పుచునే యున్నది. నాసికద్యార 
ములనుండి నాయువువచ్చి పోవుచున్న ౦త కాలము (పతిపాణి తనబుద్ధి 
క్ నుగుణమగు కర శ్ర సాగించుచు నే యుండును, 

భ కిజ్ఞునములను సాధించిన నరునకు వరాగకిమలవడును భక్షి 
జ్ఞానములను వీడిననరునికెన్ని శతాబ్బములకైన వై రాగ్యము కలుగదు. 
నెరాగ్యముగ ల వ్యక్తి, సంసారము నందు సంభవిం చెడి కష్టనష్టము 

లకు చింతించక దీని స్వరూపమే యిదని తెలిసి కర్మబంభాలలో 
చిక్కక లోశకాతీతుడె (పశాంతముతితోొ పరమాత్ఫూని ధ్యానించుచు 
భక్తృమూర్వుల జీవితకథలను పోరాయణ మొనర్ప్పుచు మితాహారియై 

మితభాప్. మై మౌన వతధొరణములు సల్పుచు తనకు తానై 
తతా న్యేషణతో "వెలగుచుండును. 

“నేను- వాది యనునవి మానసిక్ పాశములు. ఒక్కొ-క్కానికి 
స్నానముచేసి భగవత్సార్లన చేయుటకుతీరికలేదు.ఎప్పుడు సంసారతాప 
[తయ మే చాలదనెదు చింతయే. సంనత్పరమున కొక్క. సంతానమును 
పొందుతూ వారి చానోగులశే తన శ క్రి నంతయు వినియోగమొనర్చు 
చున్నాడు, గ్ "ప్పవాడై సంతతి శేంతోయర్థసంపత్తి ని సమకూర్చృ 
వలెనని నరుడు తన జీవితమును చింతలకు గురిచేయుచున్నాశు. దీని 
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కంతటికి కారణమెవ్యరు? తేన కర్మకు తనమనన్సే సర్వాధికారి. నరుడు 

చరిలేని కోర్కెలతో తీజుకలేని కర్మలను సృష్టించుకొని ధనాశా 

దాహముతో రా! తింబవళ్ళు చరంచుటయే కార్య కారణ సంబంధ మై. 

కన్పించుచున్నది. 

“ఊపర తే కమునందు నాటిన విత్సనములు ములకేతృని రీతి” 

లోకమున పాపముగల నరుల మస కములందు సత్పంకల్పములుధ్భప 

"మొందుటకవకాశములేదు.  స్యాగ్గ పయోజనముల కై నరుడగ్గములేని 

పరువు వాక్యములతో కన్న తల్లిదండులను సెతము కాలదన్ని వారికి 

[పాణాపాయమును  చేకూర్చుచున్నాడు. “శుద్ద మైన దర్పణమునకో 

మసిక్రబ్బ్మునచో లొంబము (పతిబింబించనిరీతి” నరుడెంత వివేక 

ధనుడై నను పదిమందికి నీతు చెప్పనేర్చిన మేధావిమైనను మితి లేని 

కోవాచేశమునకు బానిసయునచో చేయరాని ఘోరకృత్యముల నొనర్చి 

దురంతమైన దుఃఖముల పాతాను, 

భగవానుడెక్క_డో యాకాశమున గలడు నరులు వేయు 

లంచనొండితనము యసత్య వ్యాపార వ్యవ సాయాది కర్శలన్నింటిని 

సాఖీగానుండి మూడగలడా! ఆయనకు మ్యాతమాకలిదప్పికలు లేవా! 

యని విశ్వసిం చెడి నరుల నెఖరి మిక్కిలి యవివేకము, 

(పతి నరుని హృదయకోశమున గుప్పముగా నెవ్యరికి తెలియ 

బడనిరీతిగా చితస్వరూవు డై సావీయె కర్మఫల పదాతే మై కర్మాను 

గుణముగా మనస్సులను తిప్పి సంచారము జేయించెడి నెతమై 

వలునొందుచుండును, 

నరులు లోకమునందొన ర్పెడీ సుకృత దుహ్క్య్బూతకర ములకు 

కారణము వారిలో జీర్ణ ౦చిన సుసంస్కో-ర కుసంస్కా-ర ముల [పభావ మే 

నని తెలియవలెను. * లేత వెదురుకరలను నరులు క్రింది కివొరిచి రకరక ము 

"లైన పల్లకీలకు నుపయోగించురీతి మనస్సు వక్రమౌాగ్ష సంచార 
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కంతటికి కారణమెవ్యరు? తేన కర్మకు తనమనన్సే సర్వాధికారి. నరుడు 

చరిలేని కోర్కెలతో తీజుకలేని కర్మలను సృష్టించుకొని ధనాశా 

దాహముతో రా! తింబవళ్ళు చరంచుటయే కార్య కారణ సంబంధ మై. 

కన్పించుచున్నది. 

“ఊపర తే కమునందు నాటిన విత్సనములు ములకేతృని రీతి” 

లోకమున పాపముగల నరుల మస కములందు సత్పంకల్పములుధ్భప 

"మొందుటకవకాశములేదు.  స్యాగ్గ పయోజనముల కై నరుడగ్గములేని 

పరువు వాక్యములతో కన్న తల్లిదండులను సెతము కాలదన్ని వారికి 

[పాణాపాయమును  చేకూర్చుచున్నాడు. “శుద్ద మైన దర్పణమునకో 

మసిక్రబ్బ్మునచో లొంబము (పతిబింబించనిరీతి” నరుడెంత వివేక 

ధనుడై నను పదిమందికి నీతు చెప్పనేర్చిన మేధావిమైనను మితి లేని 

కోవాచేశమునకు బానిసయునచో చేయరాని ఘోరకృత్యముల నొనర్చి 

దురంతమైన దుఃఖముల పాతాను, 

భగవానుడెక్క_డో యాకాశమున గలడు నరులు వేయు 

లంచనొండితనము యసత్య వ్యాపార వ్యవ సాయాది కర్శలన్నింటిని 

సాఖీగానుండి మూడగలడా! ఆయనకు మ్యాతమాకలిదప్పికలు లేవా! 

యని విశ్వసిం చెడి నరుల నెఖరి మిక్కిలి యవివేకము, 

(పతి నరుని హృదయకోశమున గుప్పముగా నెవ్యరికి తెలియ 

బడనిరీతిగా చితస్వరూవు డై సావీయె కర్మఫల పదాతే మై కర్మాను 

గుణముగా మనస్సులను తిప్పి సంచారము జేయించెడి నెతమై 

వలునొందుచుండును, 

నరులు లోకమునందొన ర్పెడీ సుకృత దుహ్క్య్బూతకర ములకు 

కారణము వారిలో జీర్ణ ౦చిన సుసంస్కో-ర కుసంస్కా-ర ముల [పభావ మే 

నని తెలియవలెను. * లేత వెదురుకరలను నరులు క్రింది కివొరిచి రకరక ము 

"లైన పల్లకీలకు నుపయోగించురీతి మనస్సు వక్రమౌాగ్ష సంచార 
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ధర్శవిరుద్దముటై న కార్యక్రమము లొనర్స్నును. అట్టి మనోవృకర్తిని 
సద్బుద్దిబలముతో నిరోధించి నరుడు దివ్వజీవిత గమనమును సాగించ 

క 

వలెను. సమస్త వేదశాస్తేతివోసముల ముఖ్య తాత్పర్యము పర కాంతా 
ధనములవై విరక్తి పరాత్పరునినె భఛాకికలిగి చరించుటయే. ఆ 

మూ అనే రా — | 

వినిర్శలభ కియె  శాల్మకముమున నరునకు విజ్ఞానమును సర్వసంసార 
బంధవిము క్రి కట్టించి ముకి ని చేకూర్చగలదు, 

భగవద్దుణవిభవమును భక్తుడలవరచుకున్ననాజే భక్ముని రక్షణ 

భారము భగవానుడు భరించి తరింపజేయును, లేనిచో భగవానుని 
కృప యసత్యవాది రతుణకై (పసారముకాదు. నేటికాలమునం చేసి 

చితమో ? విద్య త్పవచనములు వేదాంత [పవచనములను మండలము 

వాదిగా ముహావెదికలవై (పబోధములుచేసి వేలాది రూపాయలను 

ఛక్షులద్యారావొంది భవనములతో చెలుగోందుచు [పశాం కొ శేమము 

లని, బుపి.జీవితములని (పజలలోపలుకు బడి సంపాదించిన మహామహు 

లైన పెద్దలనే కాంచనపిశాచి వేధించి వేటాడుచున్నది. మంచిమాటల 

మహివుతో వందలాది రచనలను భ కవిరాళములతో ము దణ 

చేయించి సముపార్థించిన పెద్దలు ముముతున్ర లవ రై నవచ్చి “స్వామిజీ! 

శకి లేనివాడను చిన్నపా త్తమొక్క-టి (వనాదించుడసి (పాక్టించినత టి, 

ఆ స్వామివారు “నాయనా ! లోకోపకార శార్భ ము. సద్వినియోగ 

"మొనర్చిన భక్త మూర్తుల విరాశములతో ముుదణ చేయించిన. 
పొత్తములు కావలసినచో తీసికొనుడు. పొత్తములవై ననే వెల యున్న 
దని” | పశాంతముగా యు క్రి శ క్కితో పలుకుచుందురు. “దయ్యమితరుల 

సొమ్ము [గహించునేగాని తా నితరుల సంగని రీతిగా ఇెద్దలలో 

కోంద రెన్ని వేదాంత [వవచనము లొనర్సినను గంభీరములై నగంథములు 

రచన లొనర్చినను జ్యోతిశా + రహస్యము లెజింగినను వా రార్భ్రించిన 

 ధనమునకధికారు లెవ్వరు లేకుండినను వారు ధసాశేను పీడ్డి త్యాగ 
నె 

' జీవనులై_ మెలగుటలేదు. సంసార శేములతి' గాసివొం చేడి సామాన్యు 
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ద్ద 

వ న ముముకువ్లుల యంచే త్యోగములోకూడిన నిజమైన భక్తి భావా 

xs కర ములు కన్చటుచున్న వి. నరుజెంత మేధా
శ క్స్ సంపన్ను డై నను 

క్ర ఈ 
చం 

పరీ పము (పభావముతో సంఘమును వశమొనర్చుకొని లయ అ 
వాకాాకువీ "5 

aah 

చి కముణీయ సుండర[ప్రా కార గేప్రురాడి నిర్మాణము లెస్న్ని 

యొశ్య్వాశను నాతని హృదయము నందు నిజమైన త్యాగము క్రరు౯ా 

ఘాతడయ సత్యవాక్యాచరణము లోపించిననాడు గారడివేచాంతముతో 

లోకమును కొల్లనోట్టినాడనెడి వదంతికి గుజిమై. నిజభ క్త రయే౯౭ 

క రమే నృహరి కరుణకుపాతుడగును. 

నకషలలో జ్ చిన పాపభావ సముడాయమును సత్వశ క్తి 

[ప్రభోవముశో సాహో చేసి పావనమూర్వులుగా పరిణామ మొందిం చెడి 

వ్య క్రియ, సామి. లేనిచో “స్య్వామిళాదురా 1 వామురా ! వీడని” 

లోకపు జనుల జెగడ్త లకు గుజీయగు చున్నాడు. లోకనిందకు గుజిైన 

వ్వక్తి యెతేటి గొప్పవాడే నను (పయోజనము లేదు. ఆతని బోధల 

నలన తోళ్కాలీకానందము కల్లునేగాని సమాజమునందు సత సరికామముూ 
న లుంగజూాలనకు, 

ఈలోకమున మంచివారికివిజయము చెడ్డ వారికపజయము చేకూర 
గలము, ఐనను మంచివారికికస్నీ రు చెడ్డవాకిపస్న్రు లభించుదృుళశ్యముల 
నన్నింటినో లోకమున గాంచుచున్నాము. దీనికొక కారణమున్నదసి 
మున వాందవమత [పవ కే లాచబేశించిరి. (ప్రారబ్ధ కర్శఫలములు. బాహ్యా నా. 

క న a య “ర . నొ వరములుంగాప్పు, దుహ్క-ర్మలఫలము సత్కే-ర్మబఫలము నరుస 
శమముగొ నని కనూభవములై సుఖదుఃఖములను కబించుచున్న వని 

Hage 
| సీ తులను మాతాోపితాచార్యాది శెద్దలాచేశములను జీవిత విధులందు 

సర్వ - ౨చెడిశారిని మంచిపొరని, దై వమును చై వా చేశములను మాతా 
వల “వార్యాది పెద్దల నుహోపచేశములను నిరసించి స్వార్భ పరత 
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ముతో పాపఖీతిలేని కరడుకట్టిన హృదయముతో సంఘ వ్యతి కేకము 

లైన కర్చల నొనర్ను వారిని చెడ్డ వారని బుధులు శొసించికి. మంచి 

వారిని బేవుడెల్ల వేశళా కాషాడుచుండును. చెక్త వారిని గర్నాఫి చేవత 

మైన కాలమృుత్యువు సదా హింసలకు గుజి చేయుచున్నది, 

భక్తి లేని, భగవంతుని శక్తి తెలియని, నరుకు సిద్రలేచినవి 

మొదలు శయసించునంత వరకు (పపంచ వ్యా మోహముతో యనగా 

యార్డ నకుపాల్పడి పందిమందికిమిన్న మై తిరుగవ లెన నెడి యాకాంతుతో 

పదిమంది చేయగల కర్మల తానొక్క_డేచేయుట కుద్వుక = క Dw oe 

జాలక యాగశాదాహము  ధనకాంతూతపనతీరక _“కానిపనుభొనర్వ్సి 

కేడకిడుములపాలై కన్నీరు కార్చు చుండును, 

“దురాశమాఖమువేటు యనెడి సామెతగా దుఠాశాచ[క 

పరి భమణ -మొందెడు నరుడన్న పానియములు త్యజించి యహారహాము 

ధనార్జనే పెనగులాడుచున్నాడు. "తెలివితక్కువ వలన నరున 

కశాంతియా * కాదు, జెలివితక్కుువ వానికి [శమతక్కు-వ (పశాంతి 

(పమోాదము. "తెలివి ఎక్కు-వై దురాశకు గుటీయైన మనుజున కే 

యశాంతి యాందోళనలు చేకూరి సరియైన వేళకన్నపానియములుతిసి 

కొనుటకు సమయము చాలక సతికోరినప్పుడు సంతోవ సంభాషణము 

లొనర్బుటకు వసతిలేక సతచుత మై సంతాపముతో నిల్లుపీడి తిరుగాడ 

సాగును, 

నరులు వా రొనర్సిన సుణ్యాకర్శ కలానుభవ సపరమణు 

సౌఖ్యముతో తృ ప్రినొందిననాడు (పశాంతి | [చవోూదములను పాందు 

చుందురు. తృప్పిలేక తమ శరీరారోగ్య సౌఖ్యములను విడనాడి దైవ 

ముసంగినది వాలద నెడు వ్యసనను ధనార్జనకుషక మించిన నరుల 

కశాంతి యావెదనలు గలుగుచున్నవి. ఒక్కక్క వ్యక్తీ బహు 

గంథములలోని న్లో కార్భ ములను కంఠస్థ మొనర్చి యొద్దకువచ్చిన 
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జ | రా యాధారముతో సైకి లేచెడి దుర్భర దురవస్థలసాలై ధనాశతోో 
తపించుచు చివరక్షు తానార్శించినధనమును పరులపాలొనర్సి తానొక్క_ జే 

నరులకు [పబోధముచేయుచునే వృద్ముడె జవసత్తం దూరుడై పరుల 

శ్రీ) రామకృష్ణ పరమహంస లాదిగాగబ వాజెందరో కర గ్ర యోగమును 
గురించి చర్చించి యందుగల సత్య్యాంశములం: లోకమున కందించి 
మహోపకార మొనర్సికి, (పతి, మత [పవ క “భగవంతుడే సత్యము 

నీయు'లై'న శ రమణ మహర్షి + శ్రీ అరబిందఫఘూోష్. 

అతడు సత్సస్యరూ సును” యని శాసించిరి., శ్రీ కహో ౩కా శ్రగాంథిగారు 

ర్రంకోక అడుగు ముంమకువేసి “భగవంతుడే సత్యమనుటక ౦కు సత్య మే 
భగవంకుడనుట సమంజసమన్నా డు, సత్య ధర్మములు పోనాడిన 
మానవుడెంత మేధావియైన పలుకుబడి గలిగి లతలాక్ష ౦చినను మూయా 
గరతమున బడుట తప్పదని భగవంతుడట్టివానిని రవ్నీంచడని 
(శ్ర మహాత్మాగాంధిగారి మహత్తర మహనీయ మధురసూ క్రి. పతి 
ధర్మ వాక్యమును మున్నుందుగా నారాచరణమునందుంచి దాని 
మహత్తేర ఫలమును పొందిన యనంతరము సమాజమునకు [వబోధ 
మొనర్చెడి కర్భయోగియైన కారణముచే లోకమంతా ఉత్తర 
"దేశమునందవతరణ మొందిన వె శ వంకోద్ధారకుని 'మహాత్నాగాంధీ” 
యసి జేజేలు చెప్పిగి. 

oo LC 

చెదురైనను లెఖ్క్య- చేయక తన జీవితాచరణము నందుంచిననాకు 
లోకనుంతయు వానిని మహాత్నుకని వాకోనును. నోటాడిన నీతు 

ర్ం జర బగ నోటితొ వైచ్చిడి ధర్భసూకిని వ్య క్షి [సకృతిళ కి వ్యతి రేకిం 

లాచరణము నందుంచని నపని లోకముంతయు దురాత్ముడని 
చూవీంచును, 

| పతి గాొమమున నరులు వారికుబుంజ నిర్యాహణపు ఖర్చుల కై 

వెట్టుబడి దారుల యొద్దకు చేరి వినయముతో బాబూ | శుభకార్యము 
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తల పెట్టితిని పదివందలప్పు కావ లెనని యర్శించి వారి ధనము [గ్రహించి 

ష్మృతము వాయుట “పక్ష అడిగినప్పుడే యివ్యగ లవాడను యిది నా 

సమ్మతితో |వాసియిచ్చిన |ప్రాంశికినోటు యని (వాసి జోహోరులతో 

వెళ్ళిపోవును, రోజులు గడచిన తదుపరి ధనయొసంగిన చెట్టుబడి దారు 

ఛాకీ యివ్యవలసిన వానింటికెళ్ళి గూరవముగా “బాబూ ! కుమార్తె 

వివాహము నిర్హయమైనది. వారము రోజులలో లగ్నమున్నది. ధన 

మవసరము' ని యర్థించగా బుణమున్న నరుడు నిరసన దృష్టితో పప్పూ 
బియ్యాల శే లేక తికమకతోయున్నాము నీ చాకీలేదని యెంతో 
ఛశేపదజముగా సంథాపించును. "పెట్టుబడిదారి “నాయనా ! అసలు చాకీ 

"లేదన్నాను దానికై న వడీమైన యివ్యండి కన్ని ఖర్చులకు నుపయో 

గించుకొ నెదనని దీనముగా (పార్టి ౦చు బుణమున్న నరుడు వెదివి విరచి 

కోపముతో “'మర్యాదగ "వెళ్ళుట మంచిదని విరసముగా సంభాషణ 

మొనర్చినంత, పెట్టుబడిదారు మానముతో “ఇచ్చినవాడు ఈగ,పుచ్చు 

కున్న వాడు వులి యనెడు సామెత స్వానుభవము నొందితిని. వడ్డి 

కాసపడి దుష్టనరులకుబుణమిచ్చిన (పతిఫలమిం లేనని లోలోన వగచుచు 

మజొక మెట్టుబడిదారు యొద్దకుజని (పార్ట నలుచేసి బుణమర్భి ంచ 

సాగును. ధనాశ నరులను డానవులుగ  వూర్చివేయుచున్నది. కన్న 

కుమార్తెను తనకుగల ధనమును నరుడు తనకు మించినవారి కొసంగిన 

నాడు కస్నీరుదప్ప పన్నీరు లభించదు. ఇంనుమూలముగ _ పెద్దలు, 

“తెలిసీ వియ్య మొనర్చ్బుట మంచిది. వియ్య మొనర్చి తెలిసిననాడు 

కయ్యము [పావ్హీంచు నని వాకొనిరి. పాత బంధునక్షమును పడి 

నరులు దురాశలకులోనై. కొ త్తవారి వంశ! పతిష్టులు గ్గు౯తో౯ా మర్యాద 

గారవ సంపత్తిని గుర్తించి కథనమును జూచి ఏియ్య ములొనర్చి కడకు 

కయ్యములపాలై కన్నీరు గార్బ్చుచున్నారు. 

11) 
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సంఘమునందు దురాశ, దోపిడివిధానము, కరడుగట్టిన స్వా ము 

డేవుడు లేడు ధనమే ముఖ్యమనెడు దుష్టపళుుపవృ తి దినదినాభివృద్ధి 

నొందుచున్నది. మత ధర్మములను సంఘము విస్నరించి మేకవన్నె 

ప్రులీయె విజృంభించుచున్న ది. 

మతములన్నియు వదోయొక యున్న తోన్నత మైన సర్వాత్మక కి 
శిఖర మొక్క-టున్న ది. ఆ ది న్య కాంతివుంజ(పభావిరాజిత మైన పరమాత 2 

విఖరమును చేరుటకనేక మార్హ ములున్నవని వేనోళ్ళ వెలుగెత్తి 

చాటుచున్నవి. వేదోపనిపడద్దీతాది [గంథములన్నియు, సాధక జనుల 

శిరూపములో భగవానుని యుపాసించుటమిష్ట మో యా రూపము 

నారాధించువచ్చునని [పబోధము చేయుచున్నవి. 

ఆధ్యాత్మిక త త్వ్వే చింతనతో ముముకువు (కమపద్ధతిత సభధ్దురు 

స్యాములాజ్ఞా నుసార ముగ చై 'మెట్టునకుపోయినకొలది ఏవిధమతసిస్థాంతే 

ములలోని తరతమ భేదములన్ని యు సమసీ పారమార్థ క సత్యస్యరూప 

మొక్క-టి యెననెడి స్థితితో పశాంతితో నలరారుచుండును, (బ్రహ్మము 

విష్ణువు, ఈశ్వరుడు నూడునావముములు విచారణమొనర్హి సత్యమరసి 
నచో నొళ్ళ_టియ. (బహ్నమన సత్యపదార్థ్యము (బహ్మృముగాని చేదియు 

లేవని తాత్పర్యము, విమ్ద్వవన సకలోహభులకు నిలయమైన భూ ే విశే 
పతియని సర్వవ్యాపకుడు సవ _స్తమునకాధారుడని భావము. . ఈశ్వరుడన 

సర్యభూతములందుండి కదలించెడివాడు శ క్రికి పతియనిభావము, ఈ 

మూడింటిలోని భావముక్క-టియే. అదిశ క్రి (పకృతికి. ప్రాణమై సర్వ 

"జేహములందుండెడి గుండెగడియారముల నాడించుచు ద్రతమదై(త 

మైనప్పుడే | ప్రణవము వినబడున నెడిరీతి గంటలను కొట్టుచు కాలనిర్హయ 

మును నరులకు తెలియ వేయుచు కర్మలకు కారణమై యొప్ఫుచున్నది, 

సర్వజగత్తు సృష్టిస్థితిలయములతో నొప్పారుచున్నది. ఇదియే కర్ణ 
PN +) a) 
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ఈ భౌతిక |పపంచపు ఛాయలు డాటిననాడే భకు క్త నక నిర్యచ 

స్యము ననంతమునై. న పరంజో $తి స్వరూపసామా తార సిద్ది 

కవకాశము కలుగుచున్నది. (పకివ్యక్సి భ ఛభగనవంతుకు కాజాలడు. 

వ్య క్రి భక్తుడై ననాడు భగవంతునిలో వేరగలడు. (పతివ్య క్సియు 

భకనిగా మారగలకా + నూరుట సామాన్యముకాదు. దుష్ట 

శకులు చాహ్యజగత్తు లోగాక మానవునిళో మకాముచేయు 

చున్నవి. మానవుని మస్తకములో గూడుకట్టుకొని తిష్టవేసి మనస్సున 

కగోచరముగా పరిటీలు కట్టుచున్న వి. “నునుజుని వము సృకమునకు, 

నాభికమలమునం దుద్భవ మొందిస సంకల్పసముడాయము చేరుగా 

(ప్రయాణమువేసి మజిలీయొనర్చి కర్ణలరూపముతో లోకమునకు 
వ్య కృముకాబడుచున్నవి. | 

దుష్టగుణముల శక్తినే క్రై) స్తవమతమునందు “సా తాన్” యని 

చెప్పిరి. డె వ ప్రార్థనలతో పాషకర్శలులేని పరిశుద్ద జీవనముతో నరుడు 
అవా 

సై తాన్ శక్రిని న్నిగ్రహంచి జయించినాడు, దీనినిబట్టి మానన్రడు తేన 

విధికి తానే. కోర యని తేలుచున్నది. శామ[కోధలోభమోహనుద 
మాళ్సర్యగుణముతే నరుని పాపకర్శ్మల కుద్యమింపళే జేసి పాపిగామార్సి 

పలుబాధలకు గురి చేయుచున్న దని పాందవమతము (ప్రబోధము 

చేసినది. (పతి మతో దేశముల సారాంశము హైందవమతములో 

నంతర్గీనమగుచున్నది. ఈ హైందవమత సౌథమునకు. వునాదిమైన 

యనాదిమైన వేదవిజ్ఞానము గంభీరసాగరమువలె (ప్రకాళించు నున్నది. 

ఆరి కవసకులు లేవనెడు యశాంతితో చరించెడి మానవులున్న 
మతములను త్యజించి [కొ తృమతములలో చేరినను సుఖజీవన మొనర్ప 

జాలరు. మతములు మార్సినను వేపభాషలను నూర్చినను మందబుద్దు 

లైన నరులకు ముకి లభించదు పరలోకసుఖము చేకూరదు. మతులను 

నరుడు టైవ(ప్రార నాది సత్కర్భల బలముతో మార్చి భగవత్క-ర్భ 

'మొనర్చిననాజే ము క్తి లంభించగలదు. 
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అశాంతి, దుఃఖము, నాందోళన, యసంతృప్పి, బాధలతో 

నుండెడి నరుని దుస్ఫి తిని, చేతినింజచా ధనము. పాట్టనిండుగతిండి, వంటి 

నిండబట్ట, గృహవసతి సౌకర్యములు శేవనెడ్ చింతను మతేము 

లెన్న టికిన పీర్చజూలవు. మతములు -జీవునిలో చేరుటకు తగిన మార్షము 

లను బోఖించును, (పపంచమునగ ల మతములన్నింటిలో సుఖదుఃఖాలను 

ఫొండెడి నరులు కోకొ లుగా కన్పట్టు చున్నారు. 

ఈ మతములో సుఖములేదు, సియగు నాదాయములేదు వారి 

మతే మైన శ క) స్త స వవుతమునందు చేరిన హోయిగా (బతుకగ లము 

నాం సదుపాయములన్నియు సమకూర్పుకొనుటక కవకాశముగలదు, 

మెరికాదేశము నుండి కోట్లాది ధనము ఇండియా దేశమునకు రవాణా 

చేయుచున్నారు. మతములో చేరిన వారెట్టివానైనను గొప్ప గొప్ప 

కోట్లు, బూట్లు ఉచితముగ నొసంగు చుంటిర నెడు 'వాంఛలతో యజ్ఞాను 

లైన నరులు  సత్యదూరులై. మతములను నామములను మార్చుకొను 

-బంతటి దుర్శతియో ! పాతయముడు, [కొ తృయముడని సినిమాలలో 

చూచినరీతిగా పాత 'బేవుని వదలి (కొత్త బేవుని పట్టుకొనుట విజ్ఞులైన 

వారిశెంతో వనోదమును చేకూర్పుచున్నది. నముతముయొక నూనవుని 

యొక్క పూర ర స్వరూప స్వభ"పములనా "తలిసికొననోరు చెద్దలు ఈ 

గంథరచయితే గారిచే రచనచేయ బడి ముదణే (పచారముకాబడి 

[గ్రంథము “సన్షురు శ్రీ) యోగానంద బోధామృతము” లోగల తృతీయ 

స్యాసము“మలేము=మానవుడు' యను దానిని ప్రశాంత మతితోపఠించిన, 

భక క జోదరులకు సత్యమవగత మై నిళత్యానందమును గాందెదరు, 

మతములు మార్చుకొనిన నరులు సుఖజీవన విలాసులై 

జలుగెందెడవకాశేము గలడనుమాట వాస్తవము చేరదు. 

మతేములనుసృస్టీంచి సమాజమునకు [పబోధములొనర్చిన మత [పవ కలే 

వారివారి జీవిత విభధులందు పలురకములై న కస్టనస్థములను ఫొాంది 

తుదిదశవరకు వోర్పుతో జేవుని (ప్రార్థి ంచిరి, 
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రోగిశేవైద్యుడైన తీయ్యనిమందు లొెసంగడు. మానవు 
డేముతమునందు వేరినను సత్యధర్శ న్యాయాది గుణముల నే (పబోధము 

చేయును. చేదుముందు తినుటకెంత బాధ రోగి పొందినను తనకు గల 

రోగము సమసి సంపూర్ణారోగ్యవంతుడగును, వ్రదేరీతిగా మతవమనెడు 

ముందును మానవుడు సేవించుట కారంభించిననాడు వుతధర ములై న 

సప 'నిజాయతీధర ము సత్యము న్యాయము సర్వభూతదయ, (పార్థ న 

ధ్యానముః భజనవారాయణము అనెడు పథ్యామును పాటించవ లెను. 

పథ్యమును పాటించక మందు సేవించినను వ్యాధికుదుర దు. మతధర్శము 

లను పాటించక మతరూప ప్రార్థనలొనర్చినను "బేవునిదయగలు గదుం 

పీందూామతమునకు వృద్ధత్వమువచ్చినది. దీనిలో సుఖములేదు, 

చమునిషిమనిపి.కి తేడాలుకల్సించి రకరకాల కులాలను సృష్టించి సమాజ 

మును చీల్చి ముక్క- లుగా విభజించి పాచ్చుతగ్గుల ఖీదాలను నిర్మించి 

వేదాలను సర్వజనులు పఠించరాదు. గర్భాలయములలోని కెవరు 

రారాదనెడు నియమము లేర్పరచి మూఢవిశాగసముల నే సమాజములో 

ఇంసఫౌందించినారని కొండదబు వాదించుచు తదితర వమతములందు 

(పవేశించు చుండిరి, 

“ఎంతమందిని మార్చినను శ్రీ వంట చేయక,సంతతిని (పసవిం చెడి 

బాధనుభరించుట తప్ప” దనెడి సామెతగ మానవుడేవుతమునందు 

చేంనను సమాజత్నేమంకరములై న ధర ముల. నిర్వర్వి రచవలసిన చే, 

యే యే మతస్దు లా యా మతము లాశేకించిన ధర్మములను తప్పక 

భయభ క్రి విశ్వాసములు గలిగి జీవితా చరణములందుంచిననాడు వివిధ 

మతేస్టు లా చేవునిశేరి తరించెదరు. నామతము-సీమతము, నీబేవుడు- 

నాబేవుడు, నీకోలము-నాకులము యనెడి జ్వేవరోపాలతో వాగ్యాద 

ములకు దిగి కాలమును దుర్భ్యయ "మొన రెడీ వాజెల్లరు నరకమున 

"కేగాదరని [పతిముతము (పబోధము చేసినది. ఇం'దెవ్వరి కెట్టి సంబేహము. 
వలదు, 
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మానవుడేశ క్రినుండి _యాబవిర్భవించెనో తుదకా శ క్రియందుూ 
చేరుటయే స్రనరావృ తి రహితమైన పదవి, దేవుడ నెడివ్య కి యొక 

చోట లేవు. సృష్టి యంతయా స్వయంశ క్రి ద్యారా పరిణావురూసాంత 

రములతో భాసిల్లుచున్నదని బౌతికత తనే తలు చాదించుచునే 
యున్నారు. సర్వజ్ఞ డెవ్యరో సర్ఫులకు బోధపకుటలేదు. ఆదికాలము 
నుండి సృష్టినిర్మాణ సిద్ధాంతరహస్య పరిశోధకులొసంగిన చారి 
స్వానుభవ విషయములలోను భేదము కన్పట్టుచున్నది. దీనికి కారణము 
విజ్ఞాన పంశోధకంలు వారివారి (జూ విశేష కృపి.ఫలితముగా శెలిసి 
కొనబడిన విషయములచే సంఘమునకు చాటుచుంటిర నెడి యథార్థ ము 

తేలియబకుచున్న ది, 

ఈ అనంత మైన విశ్యవిజ్ఞానమును నరుడు సంపూర్ణ ముగా "తెలిసి 

కొను శకి వంతుకు కాలేదని గత దేశచర్నితలలోని పాఠాంతరముల వలన 

మన కేల్చరకు తెలియబడుచున్నది. “సమ్ము దస్నా నమునకు వెళి ఇన మనుజూ 

నకు సీటి కొలతలతో యనవసరమి ని (శ్రీ గామకృష్ణపరమహంసల 
వారు బోధించినరీతిని విడనాడి, నరుడు తనకుగల నల్పజ్ఞానముత్" 
సృృఫ్టి క నూాలపదార్థ మేది ? పదార్థ మెట్లుత్స త్ర కాబడినది * (పకృతి, 

పరమాత్మల 'సంయోగమేరీతి జరిగినది [1 సరమాత్మయను దాని క్సలు 

రూపముగలదా * రూపములేనిదానికి [పాణముండునా * | పాణశ క్రి లేని 

పదార్థమువలన సృస్ట్రనిర్మాణము కాగలదా! ేవుడనెడి పదమున 

కసలు నిర్వచనమేమి ? చేవుడనెడి నాడెప్పటివాడు + అదికాలము 
నంబే మే పదార్థ ములతో నరుని స్పష్ట యొనర్చెను * చేహములో 

ధ్వనించెడి శబ్దము చేహమునుండెచ్చటి శేగుచున్నది ? దాని [పయాణ 
మెచ్చటికి ? డీనంతేటిని సృష్టించినవాడు నరుడా + నారాయణుడా ? 
కక్కియా? దీని మాలరహస్యమేది ? యనెడి (ప్రశ్నలతో నరుడు 
కోట్లాది సంవత్సరములనుండి కృపియొనర్చినను సమస్యకు తృ కర 
మైన సియెన పరఠిప్కూ-ర మార్గము తెలియబడదు,. లిసిన 

వీ 
ఎలి 

అడ 
వ్ 
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చాలెక్కడై న నొక్క-రిద్దరుండినచో వారికి లోకముతో లోకవ్యవహోఠ 

ములతో పనియుండదు, విచ్చికుదిరినచో "పెండ్మియగును- పెండ్లి 

యునచో పిచ్చికుదురును” ఈ సామెత నీ గంథక ర్హ తాతగాశైన కోట 

రామయ్య |శేష్టిగారు నెందరికో చెప్పి సమాధాన మడిగెడివారు. ఆ 

“పెద్దలెల్లరు హూనముతో లోలోన నవ్వుకొ నెడివారు. ఆ (ప్రశ్న 'శేరీతి 
ద ౧౧ 

సమాదానము చెప్పి యొప్పించి మెప్పించుటకు ఏలులేదో యేరీతి 

సృష్టినిర్మాణమున కసలైన పునాది యేదో యా వునాది కనాదియగు 

మూ+లపదార్థ “మేదో సర్వులకు వ్యాగాపమున చెప్పి మెప్పించుటకు 

విజ్ఞులకు ఫీలుగానిదై. యున్నది. 

విశ్వమయుడు సర్వాధి'నేత శ కిస్వరూవుడెవ్వడొ' యొక్క_డుండి 

తీరవలసిన చే. ఇది కాదనుట శెవ్యరి కధికారములేదు. వస్తువు నరుని 

కంటికి గోచరమగుచున్నది. వస్తునిర్మాణమొనర్చినవ్య క్తి వస్తుసమాప 

మున కన్పించని కారణనుతో వస్తునిర్హాణక రను లేడనుట భావ్యమా! 

నా స్పీకుడెవడై న లేడని వాదించినచో లోకులు వానిని మతివోయిన 

పిచ్చివాడని శేలినేయుదురు. ఇ టేరీతి దృశ్యమానమై కంటికినోచరించెడి 
సర్వజగత్తును సృష్టించిన జగన్నాటక సూత్రధారి యుండితీరవ'లెను, 

ఈ పొత్తమునందుగల - వివిధ కర్శసిద్దాంత విశేహాంశములను 

'పాఠకో తృములుపఠించి యానందించెడి మధురమహోపర్య శుభసమయము 

లందు రచన మొనర్చిన వ్యక్తి కస్పించనంత మ్మాతమున రచయిత 

శేడనుకెట్లు సమంజసము గాదో! అచేరీతి జగత్తు కంటికి గోచరించు 

చున్నది గాన జగత్తును సృష్టించిన దేవుడు యున్నాడని సర్వులు విధిగ 

విశ్వసించదగిన దైయున్నది- 

“వారమునకొక వైద్యుని నూర్చి వైద్యుల సలహాలకు వ్యతిరి క్క 

ముగా కర్ణము లొనర్భిన రోగి కాలు చేతులు వాచి ప్రాణములను 

గోలోయినరీతి సర్యాధారుడు (ప్రకృతి శొసనక _ర్హయగు పరమాత్నుని 
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విశ్వసించ లేక చేనియందు నిశ్చీతాభ్యిపాయము లేక నరుడు శివుడని 
కొన్నాళ్ళు, శేశవుడని కొన్నాళ్ళు, శ క్కియని కొన్నాళ్ళు చివరకు 
యోాహో వా! యని ప్రార్థించి సరియైన . లాభమును పొందక తదితర 

(ప్రార్టనలు చేయుచు కడకు బాబా! (పార్ట నలలో దిగి దానియందును 
మనస్సు కుదరక భిన్నరీతులలో చరించి. శాంతిదూరు డై సతవమతమగు 
చున్నాడు, . 

నగొడుగుగల నకును చినుకుల బాధలేదు. పాదరత్షలు గలవా 
నికి ముళ్ళ[తోవల బాధలేదు. చద్దిగలవాని కాకలి బాధలేదు. దండ 
ధారియై శై ర్యముగలవానికి సస్పభయములేదు. తప్రూచేయని మనుజు 
నకు (పభుత్యభయము లేదు. సతిగల దానికి స్వయంపాక మవసరము 
లేదు. ఆహోర్మకవుము గలవానికి రోగభాయములేదు. మౌోన[నతధారికి 
కలహభయము లేదు. ముందుదృ్టగలవాని కాపదల భయములేదు. 
విద్యగలవానికి లేమి భాధ లేదు, సద్దుణములుగల సతి సుతాదుబున్న 
వానికి వృద్ధత్వ భయములేదు. ధర కర్ణ నిర్యాహాకునకు కాలుని 
భోయములేదు, నిజగురుని బోధయాచరణమునందుంచిన వానికి సంసార 
తాష తయ బాధ లేదు. సర్వభూతములను తనవలె (పేబిం చెడి వానికి 
కష్ట మేలేదు, పరమాత్మను నమ్మినవానికి పకృతిభయము లేదు. ఆస్పి 
గలవానికాడవీల్లల భయములేదు. సీతిగలవానికి నిందభయము లేదు. 
కర్ళలోపము లేనినానికీ కార్యభంగములేదు. కృషి చేయు వానికి కూటి 
భయము లేదు. జపమొనర్సు వానికి పాపభయమువేదు. ఆత తత్వము 
తెలిసిన వానికి మరణభయములేదు. ఆశలేని వాని కగచాట్లులేవు. 
అకమనాదికందరు వికోధువే! వాచావేదాంతికి కన్ని టి స్నానము. 
ఆచరణ చవేదాంతికి పన్నిటి స్నానము. ధనాశగల నరునశ్తే పరావకార 
చింత. భగవద్దీత పఠి9 చెడివానికి కాత్కా_లికళాంతి. ఆ గీ తావాక్యము 
లాచకించెడి వానికి నిత్యనిర ల|వకాంతి. వేదాంతవాక ముల పలుకుచు 
వ్యతిరేకముగా (పవ ర్తి ల్లెడివాడు నరకమునకేగును, సకర్శలానర్పుచు అరి ల) 



కర్మసి ద్దా-ం త ము. 89 

కర ఫలమాశిం చని నరుని రతుణమాప పఠమాత్శ చూ చుశొనుసు 
తలవ్రులుడిగిననాచే (బహ్మముతాననసను. సర్వకర్శలకు మూలము నమెని 
౦కల్పము. సంకల్పరహితుజే సడదానందయోగి. ఈ క కర్ణసిద్ధాంత కముల 

తోసి రహస్యమును తెలిసిదరించిన నరుకు ము కి పధమునొం దును, 

కర్మల్యపభావము ఘనమైనది బలమైనది వదలించుకొనుటకు 
ఏలు లేనిదై యున్నది.నిపష్కా-మకర 9 యోగమునకుమూలము. దుష్క-ర a 

దుఃఖమునకుమూ లము. 'సత్క-ర్శ్మశాంకికి (పథానమైనదిం కర్మలకు 

మూాలముమనస్సు. మన క పవృ క కిమూలము గతకర్శల ప్రభావసంస్కా- 

రము. ముల్లును ముల్లుత్ ఫో తీసిన విధముగా కర్మను కర్మతో జయించ 

వచ్చును. కర్ణచేయని నరుడు ఫలదూరుడగును. ఫలమునుకాంవ్నీంచక 

కర్చనిర్వ రించిననాడు నరుడు విధిగ ఫలమును పొందగలడు. కోటి 

(గంథములసారము కర వ్యకర శ్రనుసాగించి -నరుడు నాశాయణుసనిలో 

నై క్యమునొంద్నుకు. 

సదా సత్క-ర్మనిరతులై కవిపండితగాయకు నై. భగవద్భక్తితో 
ెరించెడివారినిపై తము గతకాలమునందు వారొనర్చిన దుష్క-ర్జ్హుల 

ఫలము ఛాయవలె వెంటాడి విడువక వేటాకుటకారంభముచేయును. 

దీనినెవ్వరు కాదనజాలరు. ఇది (తికాలసత్యము. కర్శసిన్టాతమురకిగ 

మహామహులై కవిరాజులై వెలునౌ౨దినను క కర్మశ క్కి కి కి బానిసలై కస్నికు 

గార్చ్పక తప్పదు. జననీజనకులొనగ్చిన దుష్టక ర్మల| ప్రభావము సంతతికి 

సంప్రాప్త పమై కఠిన వ్యాధులకు గుణీచేయసాగును. సతియొనర్చిన కుకర్మ 

ఫలముపతికి, ప పతియొనర్శ్చిన కుకర్న ఫలము సతికి, సతిపతులా నర్చిన కుకర్భల 

ఫలము వారిసంతతికి విధిగ సంపాప్తములగునాు. “భార్య చె? శూ న 

భరియించు భర్శతప్పు యనెడి కవుల నుడి మరువరానిది. తల్లీదండు 

లొనర్సిన కర్మదోపాదిఫలములు వారిసంతతికిసై సై తమ్ముపొప్పి ంచి క సన 

రోగాదిబుణ బాధలకు గుజిచేయసాగును. మానవుశు తేన వయస్సున 

12) 
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దుష్ట్రమైన, శాస్త), సంఘువ్యతిరేకములై న కర్శలొనర్చిన ప్రతిఫలము 
లను వయస్సులోపించి శరీర పటుత్వము గతిదప్పినస్థి తిలో విజృంభించి 

బాధలను కల్దించుచుండును. _'సొరాయిసీసాను దర్శించినవానికెట్టి 

నిసానుకన్తించక పానముచేసినవానిశే తిక్కె- త్తించి దుష్టకర్శలకుదింపి 

దీనావస్థకుగుజి చేయు” రీతి. లోళశమునగల నరులకు . శారీరకవమూనసిక 

సాంసారిక సాంమీకాదిబాధలు చేకూరి కన్ని రుగార్ప్చుటకు బలమెన 

కారణములు వారియాహోర విహారవ్యవహోర [పతీకారాదికర శ్రములే. 

వ్యక్తి, కర్మలోపమువలన _ కార్యభంగముగల్టును. బేవున్నివై 
విశ్వాసము వై ద్యుజొసగినమందును కేవించుట వెద్యునిసలహాపాటించు 

టాదిగాగల కర్మలనిర్వహణ మే నరుని కన్నివిధములు మేలు చేకూరును, 

నరుని గతసంస్కారానుగుణ కర్శలశ క్రి చాలబల మైనది 
వదలించుకొనుటకశకు డె నానాటికి కర్మలనువడజాలక కర్శలొనర్పు దు 
కర్మతోడనే కాలగర్భమునందు కలియుచుంకును.ధూమపాన,మధుపాన, 
చార్య. జూద,వ్యభిచా రాది దుష్టకర్శలుసాగించిన మనుజులు [పకృతి 

వ్యతి రేక మొనర్చిననాడు మంచివారివలె సంఘమునకు కన్పించినను 
సమయము చిక్కిననాడు త్యజించినట్టి వకకర లనే కొనసాగించు 
చుందురు. 

వ్య క్షి, మనోజయమునొందితినని మనస్సు స్వాథినమైనదనుకొనుట 
యం చే గొప్పపారపాటు నొందుచున్నా డు, స్వాధినమైననాడు నా యా 
కర్ణస్యరూ పాదిమనోగతులు గుర్తుండజాలవు. నరుడు ని చావస్థ లో 
చేను న్ని దనొందుచున్నాననెడి భావమేరీతిగ లేవో యచేరీతి దురుణములు 
ఏడికిననెడి భావస్ఫురణముపై తము లేక సర్దుణప్రభావముతో సత్య 
కర్మల నాచరణమొనర్సు చుండును. కలకేండసీటిలో కలకండరుూపము 

గోచకించక గుణ మేరీతిభాసిల్లుచుండునో ఆవిధముగా కర శ్రసంస్కా-రము 
మనుజుడు కర్మలనుఏడినను కర్మ పభావకశ కీ మనస్సులో దాగి కార్యమున 
కవ కాశమున్ననాడు బహిర్శతమై కర లలో వ వేశించగఅదు. 

హార ా 



వీ 

గురుంచుకొనగలడు, నేను జెబ్బపై చెబ్బవుపె వదుల 
వల యా గు చ 

స్ఫురణముతోో నుండును. సాధకుడు! కవుముగా న పొ మే! 

సిద్ది వొందినయనంతరము కచ సేనలో డోలుకొ కైననాడు 2 అలా ఇవము 

చేయక శబ్దసౌందర్యపిపాసాయ తృచిక్తుడై న లువునాముంచిన గ 

సౌధనదశారంభమున సాధకునకు *నోలు ఇ కొలిచి? 

అవ 

ఏ స్ 
స్ p జ క స్నా ఈ! a * క్ 

వ్యరి తనక లవడిన దుష్ట్రగు ణకర్శలను సుసంస్కా- =: వఫావ' 

జయించి. సతే గార్భునిరతు డై కర్మఫల! పదాతి మైన వ. 

దివ్నకరుణకు వ్నాతుడై ననాడు గతకాలమునంవొనసాన దుప టే 
ఫీ దా 

జ జ? లో 

బల పభావము గుర్తుండజాలదు. - 

"మెక్కె-డిస్టితిని ఏడ్రజాలక (పయత్న మొనర్చుక్తిగ, నముషిమ వరు 

కార్యక్రమములను విధిగ సాగించసాగును. ఆ ఏమికోకువ కి 

సమయమునకు గృహ ద్వారము బంధించినతత్ | పయత్నే శన యు 

శ క్రి జాలకాగృహమును మరచినరితి మనస్సుశక వ కాకక నము 

శ క్రితో |పయత్నముతో జాగ తృత్ గుర్తించి మపిగతెని వివోఫం-ిన 

నాడు మనక పేరణమాగ మంచిగ తిననుసరించ సాగును, 

3 కు ము జ. అ 

దృశ్యసందర్శనశ క్కి నరునిమనో గతిని పం 0౧౨% యు న 

శ ఇ a క Pr స 

ఆత్మబలముతో సాధనదశనుడాటి 
కార్యసిద్ధిన 02 E నన్న వ కి 

నాక చి సరంసముడె సత్యశ కిని నలో కసా 
సకృ్ళతిని దై. కృృతిగ భావించి సరసము కః ఫే కి! వి 

దం ము... క గాలి Rs, ఎ 

నొందించి సత్ననురా రి యు సత్యము" నై ఆా సస ము ఆ ర ము 

చి “రేప జవగయజీవితవ ను నాగంంచిననో ౧ 

కర్టుఫలవర్థితు డ్రై కర్మ శేషములేని దవ్యజీవితమును నా: 

కర్ణము ధర్మము దై. వాకృతితో వెలుగొందును. 

పమ ఏ సంఘువాానుి వసన? 
క్యనకర్ణలబలముతో దుష్టమానవుడు సంఘవ-:వు చం చ 

కర్మపరిపకరదశ యందు బలహీనునికివ
శమై (ప్రాణములను శల ఎలా? 
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నాలుక రుచికే కామవాంథానిద్ది కై కానిపనులొనర్సిన నరుజెంతగొప్ప 

వాడై నను, దుర్మరణమునకు గుటి కాకతప్పదు. ఆత్మశక్తిపై మాయ 

కమి్మిననాడు మానవుడు దానవుడగును. 

ఈశ్వరశ క్కి? పస్తుశక్షిః (బహ్నశ కి యనిలోకము సహజముగా 

వాకొనుచున్నది. శకి లేదు. రూసములేనిశ క్రి రూపమున్నాళ యించి 

జగత్తునాడించుచున్నది. 

పసిపాప కెట్టిమాటలు రావు. ఐనను మాటలన్నియు పొపమ_స్తకము 

నందు క క్రి స్వరూపములో నుండును. కాలము విష్ణుస్వరూ పము. "కాల 

[కవుమున పాపమ సృకమునందుగలశ క్రి బాహ్యారూపముగా బహిర్షత మై 

వాగూపముదాల్చి వివిధగతులలో భాసించుచున్నది--- 

శక్తికి వ్యక్తికి నొప్పసంబంధ మున్నది. క క్రి లనివ్య క్రి, వ్యక్తి 

నిరుపయోగ మైనవి. సతిపతినిష్వును కలసిననా డే 'వీండమై 

శ క్రిలేనినాడు దేహము కదలదు. నోరాడదు, కర లులేవు. 

కార్యములు లేవు. ఆ నిత్యసత్యసనిర్వి కారమహనియశ క్తి "దేహమునుండి 

-లీచిననాడు చేహము దహనసంస్కాారమున కుపయోగపడును. 

అజేవిశ క్తి యోగాని వేలాద్మిపజలు వ్య క్కి మహోపన్యాసము 
నకు మంతనుగ్దులై నారని లోకమునాకొనును. ఫ కి విజృంభిచనినాడు 

హా స్పిమశేకమై శ క్రివిదృంభించిననాడు నుశేకము హసిమై పరిణామ 

ముందుననుటలో సంచేహామువలదు. 

వక్తి లోపించిననాడు పరమేశ్వరుడు పాపాణమగును. sf కికృప 

కల్టిననాడు పాషాణ మేపర మేశ్వరుడగును. శ క్రి వలన వ్య క్తిమహాత్ను డై 

-వలుగొందసాగును. - . 

విత్తనము పర మేశ్వరరూపము. విత్తనములోనిసూత బీజము 
క క్రిస్యరూపము, ఏ త్తనమువేయించ గా శ క్రి నశించును, ఆ కారణము 



కర్మసిదాంతము 93 
(a) 

చేత చేయించి నవిత్సనము మొలకెత్తదు. శ క్షి సూత్ముధాతురూపమై 

(పతివస్తువునకు మూలమైయున్నది, ' _ 

శక్తి నిజస్యరూపము (పకృతి బద్దులెన నగులకయోమవుయము. 

శ కికృపలేని నరునకు కార్యసిద్ధి చేకార దు, శక్తిని నరుడు భక్తితో 

నారాధించిననాడు కవచమై రత్నీంచగలదు, శ క్రిని నరుడు 'ద్వేషించిన 
నాడు గరళయొ ఛశీంచగలదు. 

శతావధానియై సభా వేదికలపై వేదోపన్యాసవాహినిచే లోక 

మంతటిని తనవశమొనర్చుకొన్న ఘరుడైన నరుడు నిత్వాహారపిహార 

ములలో లోపముచేసిననాడు 'చేహధర్మముెడి దుస్టి తినొంద గలదు, 

చేతిలోని దర్పణము జారకముంచే జాగ త్తపజషేడిమానవుడు తెలివైన 

వాడు, బ్రదేరీతి శరీరమురోగములపాపె మందులవారికి గురికాకముంచే 

కర్మలలో లోపములు లేక మెలగిననాడు సుఖజీవనుడగును, 

కామినీ కాంచనములనాశించి పరితపించెడి మానవుడు ఢర్ణకర్శ 
నిర్వహణ మొనర్పజాలడు గురుపూజ చేసెడిభక్పుడు మును సందు గురూప 

"బేశమును శిరసావహించవ లెను. సద్దుర్యా దేశసం దేశములను ముముకవు 

ని త్యాచరణమునందుంచ జాలక, సద్దురుఛాయాచి! తములను ఘునమర్యా 

దలతో పూజించి తీర్థ (పసొదాదుల వినియోగ మొనర్చినను సద్దురుకృప 

గలుగ దు, (పత్యతుముగ 'సద్దురునులు శిష్యునికన్నులకు సామాత్క-00చి 

దివ్యపబోధ మొనర్చినను హృదయములో సత్పరిణామముకన్పట్టదు, 

సీటితోతడిపి వత్తిని వెలిగించినను కాంతివంతముగాని రీతి, శివుని 

హృదయములో “*తీ-ధన”ముల వై హద్దులేనిమమ కారముగల్లిననాడు 

హృదయగుహోంతర్నివాసియైన (శ్రీ) నృహరిదివ్యకృప పసరించదు, 

ఆర్హులా వేదనలను హరించెడి కల్యాణగుణస్వరూవుడే గోవిందుడు 

సర్వులకు వందసీయుడే ఏడుకొండలడె ' భాసిర్తెడి దివ్యస్వ్యరూవుడు 

గోవిందుడు, సర్వకాలసర్వావ స్తలయందుభువి వై గలమనుజుడుభ క్రి తో 
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శకి కి తగినసత్క-ర్భలనాచరణ మొనర్పుచుక ర్భృ త్తే రదీతును సడలనీయక్ష 

చరించిననాడు తప్పక తిరుములనాధ్దుడెన (శ్రీ) వేంకశేశ్వరస్వామినారి 

యపారకరుణకుపా[తుడై తనకన్నీటిని పన్నిటిగానూర్పుకొని భగవ 

ద్యిశ్యాసముతో జగన్నాటకమందొక ప్మాతధారియై నటనమొసర్చి 
కృుతికృృతమ్యుడ గును. | 

జీవులోనర్సినకర (లకనుగుణ్యములై న ఫలములన్నుపసాదించుచు 

“జీవుకుసొవ్సీమై కదలక వీతీంచుచున్నాడు. ఇదిద్రైవలీల. చేవునిలీల 

తెలియగతరమా! పాపులకీయింలలళో యనెడిగానమువిన్నాము. పాపులకు 
జేవునిలీల [పారంభదశలందు తెలియదు.తుదిదశయందవగత మై కాలము 
జారిపోయినది. వయసుతూలిపోయినది. కధమారిపోయినదని వగచుచు 

కన్నీ రుకార్బసాగుదూరు. : 

నరుకు [పోప్తములేని ఫలమునాశించి యావేదనలపాలగును, 

(పోపా [పాపముల-కె ముముకువు పొంగక కృంగక దేవునిభజించ 

సాగును, జేవునికరుణకలగిన మధుర తణములలో నరుడుదాంభాతీతు 

డైనను ఫలమువరించి తరింపజేయును. (ప్రతినరుడు వివిధసద్యాంఛలతో 
ఫలానుభవకాంశశో సనాయమున కే నిరీతీంచుచు తహతహ 

లాడసాగును. ఐనను ఫలమారుడగును. ఫల్బపా ప్రీ నరుడు కాంతీంచిన 
pan 

నాడు చేకూరదు. కాంవ్నీంచకుండినను ఫలము చేకూరుచున్న ది. 

5 ము ఆ 5 ఇదియేకర్శసిద్ధాంతరహస్యము. ఈ విచిత్ర మైనకర్శస్థి తని నరులు 

గుర్తించక తాషతయమనగ్ను లె మగుచుందురు. 
య యా ౧ 

. నరుడు నిజమును తేనతోడినరులతో నాకొనుటకు_స్యార్గ త్యాగి 
కావలెను. స్వార త్యాగికిసంపద చేకూరదు, "లేనిదోవమును, రోగమును, 

తప్పిదమును తోడినరులవై మోపి స్వార్ధముతో సీఛమాననవుడు వారి 

యర్లమును సంగ హణ మొనర్లు చున్నాడు, 
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మానవుడు కలసివచ్చెడి రోజులలో స్వాస్థమునువెంచుకొనుచు. 
ధర్మవిరహితుడై. ధనార్దనమొనర్చి ధనవంతుడై కారులలో షికారు 
లొనర్పుచున్నాడు. కారులు నాని పి. కారులు: కొంతకాలము మ్మాతమే, 

అసత ్ రవాక్యములతో 'య్మకచుకార గ్రములతో నేటికలి కాలమున 

కొందరు వ్యాపారోద్యోగ వైద్యాధికారులు సమాజమునువ మ్మొనర్చి 
వారి రక్త్రమునుపీల్చి పిప్పి చేయుచున్నారు. అసత్యములు  శేనివాని 
కాదాయ మేలేదు. సత్యము, ధర సము, నీతి, నిజాయతీలతో లోకమున 
వరిం చెడి వ్యాపారోద్యోగ వై_ద్యాధికారులకు సదావిలాసాలకు 

వినోదాలకు పసందైన వందుభ్జనాదిసౌాకర్యములకు కావలసినంత 

ధనసంప త్తి చేకూరదు. “వై ద్యోనారాయణోహరిః” యనెడిసూ క్రి కి 
నిదర్శనముగా నూటికొక్క-రిద్దరుగలరు. వేడిచేసి ద గెడినరునిజూచి 

“క్షయవ్యాధి” యని, శరీరములోర కృములోపమై శాళ్ళు చేతులు 
తిమ్మిరితో బాధపజెడి వ్య క్షినిజూచి “కుమ్టువ్యాధి” యని, వేసవి 
కాలమున శరీరము మెలేచి బాధించెడి గడ్డగలనరునితో “[వణము” 
కోత వేయవలయునను వాక్యములతో తోడి పౌరుల మనస్సులకు 

భయాందోళనములనుకల్చించి వారియర్థమును కొల్లగొట్టి పేటలలో 
విళశాలమందిరనిర్యాణము లొనర్సినను, 'మోసవృ తి నిసాగించిన 

సీభులై నవారెల్లరకు కసన్నీరుదప్ప పన్నీరులభించదు. ఇదిలోకమునందు 
జరిగెడి (పత్యతకర్న. 

దయ, ధర్మము, సత్యము, కరుణ, ఓర్పు, నేర్చు, శాంతము, 

భూతదయాదిగుణసంప త్రితో లోకమున వెలుగొంబెడి వ్యాపారోద్యోగ 
వై ద్యవిద్యాధికారు లెల్లరు ధనవంతులై మితి లేనిభోగాల నొందజాలకు, 

ఐనను “*గంగగోవుపాలుగంశకుడై ననుభాలు కడవడై ననేవి ఖరము 

పాలు” అనెడిరీతిగ పరులను మోసముచేసి యార్టించిన ధనముతో 

నరుడుపాయసభతణ మొనర్భినను కడకగణాట్లకు గుటికాకతప్పదు, 
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లోకాపకారములేని వినిర్శల ధర్మ జీవిత గమనమును సాగించెడి 

నరున కెట్ట యశాంతిగలుగ దు, నిత్యానందముతో విరాజిల్లుచుండును. 

నిచానిరోధమునకు మందులు. సేవించినరుడు ధనార్టనచేయుట 

కారంభ మొనర్పసాగును, “*రకరకములై న పిండివంటలుచేయు నరుడు 
ల్ని స హలా దె ౯ OE తె న — రి చ 

దృష్టితోడనే సంతృ వీ చెంటెడరితి” రా తింబవళి బర్జన శ క్రితో డనే 

నరుడుకాలమునుగడపి లతులాదిధనము త్యాగమూర్తులు _సుఖజీవను 

లైన తన సంతతికి వదలి భువివీడి దివిశేగును. ఇట్టి పట్టులందు లోకము 

'“పాచిపండ్ల వాడు సంపాదించ బంగారుపండ్ల వాడనుభ వించు” . 'ననెడి 

వాక్యములాడుచుందురు.లోకోక్పు లుసనమాజ[కేయ స్సునకుసోపానపం క్రి 

వ్య కెకి ధనముపెరిగినకొలది బాధ్యళాభారము; [శమ వెంపాందు 

చున్నది. వందలాది సినిమాలలో శేయగానములొనర్చీన (శ్రీఘంటసాల 

వేంకశేశ్వర రావుగారు . జీవితచరమదశవటజకాకళ కే జీవితమంకిత 

మొనర్సిరి. 

ఏవ్వ కి యొనర్చెడి కర మావ్య క్రికి' బంధమె [పాణాపాయము 

వరకు వెంటబడి వేడించుచున్న ది. కర్శబంధములను నిప్కా-మకర్శ 

శక్తితో జయించన లెను. కర్ణ సుకర్మ మై నిష్కామకర మై చివరకు 

జన్మ రాహిత్యమునకు మూలమైన మహాకర మై భాసిల్లు చున్న ది. 

నిర వేఠుతో నాగించెడి నరుని కర శ్రమువలన జన్నృసార్థ్భక మొంద 
గలదు, నరుడెక్ట కర్షులొనర్చినను ధనమార్జించినాడాతని నెస్ని యో 

రీతుల తనశకె నవారు కానివారెల్ల రెంతో గారవాదరణములతో 

(పేమించుచుందురు. 

ధనములేనిదై నమెన శంకరుడు - శ శ్రగౌనమున కధిపతియని, 

లవీ, శ చేవికి పతిమైన మహోవివ్షునిలయము  “వెకుంఠమని కథలద్యారా 
"తెలిసికొంటిమి. “ఐశ్వర్యము లేనినాడందరు పగవా లే!” వదిలేకుండినను 

సత్యముగల నరుని దైవము దయతో రశ్నీంచగలడు, - సతిసుతౌది 
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బంధువర్ట మంతయు ధనములేని నరుని దయ్యమని తజీమి వేయ 

సాగాదరు. ధనమే దైవమై లోకమున చలామణియగుచున్నది. 

ఏివిధాలంకరణలు లేని శిల్పము శిల్చ్పమే.. వివిధాలంకరణలతో 

చెలుగాండెడి శిల్పమే దేవుడై భ కుల [పసాదసమక్పణాది ప్రాజనము 

లను హాందుచున్న ది. 

నరుడు సృస్టించిన శిల్పమునకిట్టి తరతమ భేదములున్న నాడు 

చేనుడు సృష్ట్రంచిన నరులకు తరతవము భేదములు గారవాగొరవములు 

సంభవించుట కెటి యాశ్చర్యము కన్పట్టదు. 

ఈ అనంతమైన విశ్వమును సృస్టించిన శ కిని గుణీంచి వివిధ 

రూపములై న వాడనలు శా న్ర్రములందు, మత గంథధములందు మనకు 

కన్పించుచున్నవి. విశ్వవిణ్ఞాన పరిశో ధ కాగ్రేసరులనెందటినో కాలము 

కబళించినది. అట్టి మహో మేధాశాలు రె నవాణెల్ల శేశ క్రి నుండి యావిర్భ 

వించి తిరిగి యేశ క్రియందు తాదాత్న్యము నొందుచుండిర నెడి పరమ 

సత్యమును యథాతథముగా పొత్తములందు (వాయగలిగిన సాహస 

చక్రవర్తి నేటికి వ్యక్తము కాబడలేదు. ఆ నిత్య సత్యే సనాతన 

శ క్తి వా[గూపములకందక చేతి వాతలకు చిక్క-క యం త్రపరిశో ధనల 

క్ర గమ్య మై యలరారుచున్న డి, 

తరతమ భేదములకు హెచ్చుతగ్గులకు కరకు గొప్ప సంబంధ 

బాంధవ్యమున్నది. కర్మ చేసెడి లోకము ఛిన్న పవృ త్తులతో చరించు 

చున్నది. భిన్న పవృ తుల మూలమున భిన్నములై న కర్మములు వాసి 

(పతిఫలములు భిన్నములై నోచరములగుచున్నవి. 

ఒశేనరుని మ స్తకమునంచే భిన్నములై న సంక్రల్పములుద్భవ 

"మొందుచున్నవి. నరులొన ర్పెడి కర్శములకు మూలములైన సంకల్పము 

లకు మూలమైన సంస్కా-ర్మపభావ మే భిన్నమైయున్నది. ఈ భిన్న 

భావము నరుని మ స్తకమునందులిని నాడు సర్వము (బహ శ్రస్వరూపమని 

3) 
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సత్యమును తెలిసి తత్వ వేత్తమొ ద్వంద్యాతీకుడై మహాత్నుడై భాసి 

చుండును. 

3 

“సనా యనెడి ద్ర్యైతదృష్ట్రి నరునకు నశించనంతదనుక శాంతి 

చేకూరదు. ౩ లాసశిఖరము చేరి నను చెప్పులనై గల బాంతిని ఏ డజాలడు. 

ఈ పకృతిశ క్సికి నూటికి తొంబదితొమ్మిదిమందిస్వాహా[యగుచున్నారు. 

సీశులనెడి మెట్లన్నిటిని నరుడు [క్రమముగ సాధనతో నథిరోహణ 

“మొనర్చి తుదివర శేగి “పసిడి-పడతి-కీ ర యనెడి మెట్లయొద్ద కాలుజారి 

పరిటిగొట్టి గరతమునబడి దుఃఖ్య-మునొందుచున్నాడు. 

సాధకుడు సాధనతో |కమముగ తన మనోగత దోషములను 

ని శేష మొనర్చి పరమాత్మదర్శనమునకు మనస్పునుపయోగించవ లెను. 
చాహ్యసుఖములకలవడిన నరుని మనస్సు నారాయణునియందు లీనము 
కాజాలదు. 

ఆత్మా౭_నాత్త ఎ విచారణతో సత్యా సత్యేముల తెలిసికొనెడి 

'ధ్యేయముతో మనస్సును పరికోధన చేసిననాడు _ సత్యవ స్తువగు 

పరమాత్శవై వునకు మనస్సు మరలి స్వాథినమగును, 

ఎవ్యరికినారు _ పరమాత్న్మశ క్రి సందర్శనానంద రసానుభూతి 

నొందవలసిన బే. అఖండ యోగస్థి తియందు పొందిన దిన్యావ్యయానంద 

మును నరుడు చావ్యాస్థి తియందు వ్యక్త ముశేయుటకు ఏలు లేనిజై. 

యున్నది. 

దివ్య వై తన్యత త్వదర్శనమును నరుడు కాంఠీంచుటలేదు. ఆ 

దివ్యశ క్వ్యాత్శదర్శనానందానుభూతి సులభ సాధ్యముగాదు. మనస్సునకు 

లొంగని మహావ్య క్రీకి మాత్రమే తత్త దర్శనము సాధ్యమగును, 

అరిపడర్ష భంజనము వేయని మానవుడు ము కి ధామము 

నందడుగిడజూలడు. కాలమును కాయమును కామ్యుకర్మల కే నరుడు 

దుర్వినియోగ మొనర్చుచున్నాడు,. తల తెల్లన వయస్సుముగిసెడి 
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చవరమదశయందు సైతము నరుడు (పకృతి వ్యా మోాహాపాశ బంధనము 

నుండి విము క్రిని చెందజాలకున్నా డు, 

(పతిదినము మానవుడు గీత, బై బుళలా, ఖురాన్ గంథములను 

' పఠన మొనర్సినను, నూయను జయించి మహాత్నుడై పంణావుమును 

చెందజాలక మొదటిదళశయం బే పరి భమణము నొందుచున్నాడు. 

పవిత్ర గంథపఠనము, నరుని నిత్యకర లలో యొక కర డగ సాగు 

చున్నది. ఆ పవ్నితగంఠాబేశపకనము నరుని జీవితగ మనమునందు 

గల యొడిదుడుకులను సరిచేసి సద్మతికిమూర్చి ము క్కిని చేకూర్చెడి 

మహత్తర కర్ముగ మూరుటలేదు. ఇందులకు కారణము ఛభయములేని 

కర్పవ్యమెరుగని |ప్రవృ త్మిశో నరుకు చరించుట యేననిబుజువగుచున్నది. 

ఆంధ నాజ్మయమునందెందరో మహాకవిసార్వభ"ములవతీర ణము 

నొంది, నరుని మతిని సద్దతికి మార్చి సత్య|వ్రతే నీలునిగా రూపొందించి 

సమాజమునకెంతో మేలువేకూర్చువలెననెడి ధ్యేయముత్ రమణీయ 

ములై నీత్మిపధానములై. సంఘకేమంకరము లై న మహో కావ్య రాజముల 

నెన్నింటినో నిర్మాణ మొనర్చి వర్ష నలకందని కృషియొనర్చి కీర్తి కాయు 

లర. ఆనాటి మహాకవులు వారి మహానీయరచనలు నేటికిని రసజ్ఞుల 

మ_స్తక వీధులలో స్టిరరూపములై. విలసిల్లు చు వెలుగొందు చున్న వి. 

బ్రదివారి స్యార్భ త్యాగ నిరతీకి నిదర్శనము. 

కవులు లేనినాడు కావ్యములు లేవు. కావ్యములు లేనినాడుక థలు 

లేవు. చర్నితలుగాన రావు. కథలు లేనినాడు, చరితలు తెలియనినాడు 

సమాజమునకు పురోగతి లేదు. 

సమాజ ప్రరోగతికి సమాజ వికాసమునకు సమాజపర మైన 

సాంఘి కాది ధర్మరతుణమునకు మహాకవుల మహనియ గద్యపద్యాది 

రచనములే పునాదులై విలసిల్లినవి.స్యా న త్యాగనిరతు లై న మహాకవుల 

దివ్యరచనములు _ వారిశ క్తి సరూప (పతిభావిశేవ  కిర్తిచందికలు 

(తికాలస ఏ ణీయములు. 
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. వముహాకవులెందరో భార 'తావనియం డావిర్భవించి వారివారి 

యుపాస్య దై వశ క్షి, పసారయోగ్యములై న వినిధరచనములను రూపొం 

దించి సమాజమునకందించి సాహీత్మీపియులై న పెద్దల హృదయముల 
కానందరసానుభూతిని కల్పించి ధువతారలై నేటికిని చిరస్మృరణీయు 
తెరి. 

సృష్టాయారంభ మునుండి లోకమున మప*క్ష వులావిర్భవించుచునే 
యుండిరి. |పాచీనకాలమునుండి ' నేటివజకెందరో భువివై నవరతణ 
మొంది వారినాకి మేధాసంపదిభూతితో లోకోపకారములై , మానవ 

హృదయరం౦జకము'లై భగనానుని దివ్యశ క్రి యందు చేరి తరించుట 

ఏపయోగములై న దివ్య గద్య పద్య గయ ద్విపద తత్స కండార్చాది 
మహనీయ రచనములనెన్నింటినో సృష్టించి గణనీయమైన గౌరవ 
సస్మాన సమాదరణములను సంఫఘముచే పొంది పుసీతులై పూజనీయులై 
వుష్పృమాలాలంకృతులతో మంగళతూర్యా రావములతో వేనోళ్ళ 

కీ రింపబడుచు భువివీడి దివిశేగి దివ్యశ క్షి యందు తాదాత్త కము 
నొందిరి. 

సద్యశోశీలురై  మృతేజీవులై. వరిల్లెడి మహాకవుల జీవిత 
చరి తాంళ ములన్ని యు యరాతథముగా తెలిసి యానందించనలయు 

ననెడి రసజ్ఞులెల్లరు సంభుసంస్క-ర్భలైన మహోకవివుంగవులై న (శ్రీ 
కందుకూరు. వీశేశలింగముపంతులుగారిచే రచనచేయబడిన “అంధ 

కవుల చరిత్రము” ను పఠించిన యానందించగలరు. 

కవిసింహము లై జగ త్రుకే వారికవితాశ క్రి తో యానందము 
కట్టించిన మహామహు లెందరో పడరాని జాధలకుగుజియెరని, కవుల 
చరిత్రలు పకించినవారెల్లరకు విశదమగుచున్నది. దీనికో శేకారణము. 
కవులు | వాసిన ధర్మోప'దేశములకు వ్యతి రేకములై న కర్మలను సాగిం 
చుటయేనని తెలియబడుచున్నది. నోటితో “కాళీ” యనుట చేతితో 
వాయుట నరులకు సులభమే. కాళీపట్టణమునకు వెళ్ళి. శ్రీ విశ్వనాధుని 



కర్మసిదాంతము 101 డు 

దివ్యదర్శనభాగ్యమును పొందుట చాల కష్టసాధ్యము. 'ఇజేరీతి' 
“సత్యంవద-ధర్శంచర” యనెడి ధర్భసూక్తులను నరులు నోటాడుట 
చెవులతో వినుట చేతితో వాయుట సులభమే, ఆ ధర్శసూ క్తి 
చ్యయమును నరులు తమ తవు నిత్యజీవితాచరణములందుంచుట 
బహుకష్ట్రతర మైనది. నిత్యజీవితాచరణములందు నరులురిచిననాడు 

క్ట పష్టములనొందక్ష సుఖశాంత్యానందములను వాందగలరు, 

నరుల మనోవాక్క-ర్భములు సత్యము లై ధర్మవిహితములై.. 
లోకమున విలసిల్లి ననాడు సమాజ మెట్టి బాధలు'లేళ శాంతిశుభ శ్రీ లతో 
నచెలుగొందు చుండును. సత్యాదర్శ ధర్భకర్భ వినిర్శల జీవితమును 
సాగించెడి నరునిశ క్రి ద్యిగుణకృత మై శుక్షుపతు శళాంకునివలె 
లోకమునకు హోయినిచేకూర్చగలదు, .. 

ఇట్టి ధర్ముకర్థునిర్యాహకునకు సంభవించెడి 'పెనుకస్ట్రపరంపర 
లన్నియు. సమూలముగ కాల కవుమున సమసి సంతసమునొన' 
గూర్పును. భగవద్విశ్యాసముతో ధర్థుబద్ధ మైన కర్చలతో కృషి 
యొన ర్చెడి భ కృవతంసునకు లేవి చేకూరినను శాళ్యతీముగ -నిలువక 
కలీమిణా పరిణామయొందగలదు. 

నేటికలి కాలమున తండి కుమారుని, కుమారుడు తం డిని 
సతిని పతి, పతిని సతి, విబుని వెలకాంత, సలకాంతను విటుడు, అన్నయ్య 

తమ్ముని, తమ్ముడు అన్నయ్యను, చావమరదిని బొవ, నావను 
చావమరది, గురువు శిష్యుని, శిష్యుడు గురువును వీకెల్లరు యెంతో 
(పేమతో సత్య భా షణములొనరక్సి, యనర్భ హాతువగు ' ధనాశకు 
లొంగి బానిసలై వీరిని వారు, వారిని వీరు కుతంతములతో కతులతో 
నాధెంచి ధన మాన (ప్రాణములను హరించుటయు కొందరిలో కోన్సించు 
చున్నది, 

తరతరాలనుండి కలసి మెలసి నెయ్యము వియ్యములను కొన 

సాగించెడి మేథావులై న నరులు సె తము, ధనాశోజిడ్డునకు గుటిెన 
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నాడు వియ్యము నెయ్యములకు తిలోదకములొసగి సిగువీడి కయ్యముల 
కుషకమణ మొనర్చి రో ర్ధులపా వై లోకపు తెగ డ్రలకు గుజియగుచుందురు 

లోకపుగతి బహువిచ్శితముగ ముందునకు సాగుచున్నది. దీని తుది 
పరిణామము విజ్ఞులకు బహుభయంకరమగురీతి పొడకట్టుచున్నది. 
నిండిన పాపభాండము (బద్దలుగాకతష ఎదు, పండిన దుహ్కి_ )ళాఫలము 

భల్లున [దెళ్ళకపోదు. పన్నిరు వెంట కస్నిరు, కన్నీరు వెంట పన్నీరు 

[పవహించకతప్పదు. ' ప్రపంచము డాని స్వస్వరూపము కష్ట నష్ట సుఖ 

లాభముల సమ్మేళనము. ఈ విచితేకర్శగతిని తెలిసి ధర్మమును ఎడక 
శ్రీః ధన, కీర్తి తపనలపాలుగాక భగవానుని మకవక కర వ్య కర్ణ 
సాగించిన |ప్రతినరుడు చింతలకతీతు డై వెలుగొందగలడు. క రృవ్య కర్మ 
మనోలయమేనని తెలియవలయును. మనోలయమునకు సరియైన 
మార్గము, స్వానుభవసిద్దులె యోగానండానుభూతితో  వెలింగెడి 
శ్రీ సద్దురుస్వాముల దివ్యచరణసన్ని ధి. ఇంతకుమించిన మార్హ మేలేదు. 
ఫు స్తుకపాండిత్యముతో నరులకు యోగవిద్యయలవడదు. 2) 

సకల పాణులలో సర్య|శేష్థమున మానవజన్మ ను విషయ వాంఛ 
లకు బలిచేసి వ్యర్థ ముకౌసీయక' ధర నూర మున నడచుచు భగవ 
శ్చా ప్రీ నందుటయే జీవితపరమావధి. భవబంధమునుండి విము క్తి 
గాంచి ఈశ్యరసామోత్కారమునందుటకు కండలిసీజ్ఞాన యోగమను 
రాజ యోగము యోగములన్నిటిలో ఉ తృమెమైనది, సులభమైనది. ఇట్టి 
దివ్యమైన యోగమును ఉపచేరించు గురువ రేణ్యులై న యోగీశ్వరులు 
లభించుటయే నరుని క ర్త వ్యకర్థసిద్ధించుటకు మూలమునై యున్నది. 
వా/హాప యోగవి ద్యా పబోధ(పచారకులవలన నాధ్యముగాదు. 

అసలైన ఆదర్శమైన సర్మపదాయసిద్ధ మైన సద్దురువుల స్యానుభవ 
దివ్యశ క్రి కి నిలయమైన (శ్రీ కుండలినీజ్ఞానయోగమువలన (పాచీన 
కాలమునం'దెందరో మహర్షుల మహామసీష నై విలసిల్లిరి.. 
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సకల ముక్తి మార్హములకు మూల మైన దికుండలినిజ్ఞాన యోగము. 

ఈ గంథరచయితేను కధకునిగ కవిగ సవివర్శకాగ్రోసరునిగ యోగ 

విద్యాపిపాసకునిగా పరికామమునొందించిన కపిలగిరి (శ్ర లయ్బనృసింహో 

పాసకులైన (శ్రీ శ్రీ) శ్రీ) సద్దురుయోగానంద నరసింహస్యామివారీ 
కుండలినీయోగశ క్రిని కరతలామలకము చేసికొనిరి. ఏ జప తపములు 

చేసినను లత్ణ|గంథములను కంఠస్థ మొనర్సినను సర్వస్థృల సంచారము 

లొనర్చినను మనస్సు నరుని స్వాధీనము గా నేరదు. యూగానుభవముతో 
మనోవృ త్తుల నిర్మూలన మొనర్చి క_ర్శృ త్వసిద్ధిని బడయగలఅడు నరుడని 

(గ్రీయోగానందస్వామివారు వారి దివ్యబోధలలో యొన్నియో యోగ 
విద్యార హస్యములు ముముమువ్పులై న (వియశమ్యులకు వ్య కృ మొనర్చు 

చుండెడివారు. 

అనాదికాలమునుండి యంవరో బుములు మునులు సంవత్సరాల 

తరబడి ఘోరతపములాచరించి కుండలినీ కిని మేలొక-ల్సి శివజీవై క్య 
స్థితిని పొందిరి, ఈ కుండలినిశ క్రిని మేలొ-క్పౌడి యోగవిద్యా 

విధానమతిరహస్యముగ డలోకమునందక్క-డక్క-డ నేటికిని కన్పించు 

చున్నది. 

మూలాభారమునందు కుండలిసీశ కి మేలొ-ని (భూమధ్య భాగ 

మగు [తికూటమునను పిదప సహ[సొౌరమునందును నిలిచి ప్రకాశించును, 

నవ్య దివ్య భవ్య జీవనము (పారంభమగును. ఈ యోగాభ్యాసము 

వలన శరీరములోనుండు కొన్ని వ్యాధులు దూరమగుటయేగాక రక్తము 

పరిశుభ మొంది నాడులు సృ క్రమపద్ధతిలో నుండి నాయురారోగ్యములు 

వృద్ధి యగును. భక్తి, దృఢవిశ్యాసములు పెరుగును. అద్భుత మైన 

మేధాళ క్రి సర్వజనాకర్ష ణశ క్తి కలుగును. నిశృలచి త్తముత' “విడువక యా 

యోగమునభ్యసించువారికి దివ్యశే కులు కలుగగలవు, లౌకికముగ నిట్టి 

(ప్రయోజనములు సిద్ధించి సాధనచేయుకొలది వక్మాగత పెంపొంది 

ఛ్యానసమాధథి - అవస్థ లుయేర్పడి తనలో  తానుండుచోశురుతై. 



] [| కర్మ సిద్ధాంతము 

గవత్సామోత్కా-రభాగ్యము. గల్గును ఈ రీతిగ సాధనసాగించి సిద్ధి 
నొందినచోఇ హపర సౌఖ్య పౌతువగు ఈ యోగమునకు మించినదిలేదు. 

ఇది రాజయోగముగాన, దీనిని అడవికిబోయి ఫలాదులు భుజించి 
ఇారీరకముగ నానావిధముతై బాధలకు లోనుగావలసిన అవసరము 
"లేదు. గృహస్థాశ్రమమునందుండియు _ సులభపద్ధతితో నభ్యసించ 
వీలున్న ది. 

ఈ యోగమును కుల మత వర్ల ఛదము లేక. ముముకీనులై న 

నరులెల్లరు సాధనచేయవ-ద్చును. ల్రరువదొక్క-టి సంవత్సరము నుండి 
డెబ్బది సంవత్పరములనయస్పు గల వారందరు తము తమ మతలత్యు 

[పకారముగానుండియు సాధిం చవచ్చును, వివ కేశవాది భ క్రులెల్తరు 

యాకాంత్సతో దృఢమైన దీతతో సాధన క్ర్షమణమును పాటించిననాడు 
యోగకుండలిసీశ క్రి సి సాధించవచ్చును. 

మనస్సు అధోముఖమున నుండునప్పుడు విషయములకుపోవును, 
ఊర్ల ముఖముగా నుండునేని విషయములకుబోక సిర్విమయమగును, 

(బైహ్మానందమున మునిగి "లేలుచుండును. అజ్ఞానురై, నహంకశకారులై , 

భక్రిశూన్యు లై చరించెడి జనులందరి మనస్పధోముఖమై విషయ 
సుఖాల తపనతో చరించుచున్న ది. అట్ట మనోమర్క-టమును యా 

స్థానమునుండి తప్పించి యూర్శ్యముఖముగ సిలువ్రటయే యోగము 
నుప దేశమనబడును. ఇదియే గురుమం( తార రహస్యము. ఇట్టి 
ముహోత్తమ _ స్థితియందు త్తీర్టులై నవారినే సద్దురువులని కారణా 
చార్యులని 'తలియవ లను. 

మూలాభారమునందు ఏీర్యశ క్రియంతయు గూడుకట్టియుండును, 
అది [తికొణాకారముగ. నుండి దానికొక. చిన్న సర్పముచుట్టుకొని 
యున్నట్లు యోగులు చెప్పుదురు. ఈ పాము నిదపోను చుండును. 
ఇదియే కుండలిని, దీనిని మేల్కొల్పుటయే రాజయోగ ధ్యేయను. 
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కర్శసిద్ధాంతము. కుండలిసీశ కి . సుషుమ్నా ద్వారము ద్యారా 

సహ[సారమునకు వెళ్ళుటయే ము క్తి. | 

ఈ కుండలినిశ క్రి, వాచారూపమగు వేదాంత (పసంగములు 

కోటియుగములొనర్చినను మేలొ-నజాలదు. దీనిని స్వానుభవపరు లై 

యోగ్యులై సద్దుణసంపద్విభూతివిలాసపరులై న చేశికుల దివ్యపాదపద్శ 

సన్నిధి చేరిననరునకు మాత్రమే సాధ్యముకాగలదు, 

“కుం డలిసీజ్ఞ్యాన యోగి” శ్రీ అవధూత గోవిందగిరిస్వాములవారు 

ఆం|ధ|పజేక్ -కరీంనగ రముజిల్లా, కోరుట్ట(గ్రామమున ,శ్రీకుండలినీజ్ఞాన 

యోగా శమమును స్థాపించి నిస్వార్ధ సేవాపరాయణు లై (పశాంత 

హృదయులై (శ్రీ) కుండలినీజ్ఞానయోగము నాశించినట్టి ముముమీను 

"లెల్లరకు సాధన|క్రమముద్యా రా [పబోధములొనగ్చి యోగాను భవ. 

పరుల నొనర్పుటకు సంసిద్ధులె నేటికిని వెలు గాందుచునేయుండిరి. 

(శ్ర అవధూత గోవిందగిరిస్వాములవారి దర్శనము యోగతత్వ 

[పబోధ [పదర్శనమును, ఈ (గంథరచయితే గుప్తృభాగవతుడు దైవ 

కృపా[పేరణమహోశ క్రితో కరీవొనగరమునకు' మూడుమైళ్ళదూరమున 

"వెలం7డి (శ్రీసచ్చిదానందాశమమునకుజని స్వామ్ వారిదర్శన సంభావ. 

కాది మహాద్భాగ్యమునకు పాొ(తులై రి. 1976 వ సంవత్సరమున 

ఆగమ్లు పదియేడవ'తేదీన రాత్రి గం. 9 కు “భక్త = |ప్రస్లోదచరిడ్ర 2 

కణభాగానమొనర్సి, ఆ(శమకార్య కమనిర్యాహకులు; (ప్రశాంత గంభీర 

. టో 4 “© 9 

హృదయులై న (శ్రీ) సత్యానందన్యామి నారి దివ్యాశీస్పహిత పారితోషిళ 

మును, (శ్రీ) నృసింహాపురోణమునుపొంది యాఆగ్హనందమునొందిరి* 

వ్యక్తి సర్వశాన్రు విశారదుడై నను, నిరహంకారియై సత్యమును 

తన జీవితాచరణమునందుంచి ఉపాస్యదైవమునే ఏవిధమూ ర్తులందు 

దర్శించి తా దాత్మ్యము నొందుచు పెదలందరిలో విద లకు పెదయెన 
ళ్ 0 OO 

పరమేశ్వరుని గుర్తించి గారవభ క్రి స్తురస్సరముగు సరస సాత్స్విక 
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సంభాహణముళొనర్ను చు లోకమునచరించిన నాడాబాలగోపాలము 

వశము సర్వసంర తేణము చేకూర్చుచుండును, 

కాసులు సమకూరిననాడు నరుడు, భగవానుని కృపనావై 
(పసరించినది చను గతమునందొనర్చిన నిస్వార్థ పరోపకార పభావమని 

యెజింగి, తనకు తెలిసిన ధర శ్రసూ క్త కలకు వ్యఠిశేకముగ జీవితమును 

సాగించక శివ కేశవ భేదములేక మూర్తు లనుదర్శించుచు భజించుచు 

జన్మను సార్థకత నొందించవ పెను. 

భగవానునియఖండశ క్తి, భగ వానునినమ్మి భజిం చెడి పరమ 

భాగవతుని, [పకృతి దురంతర దుర్భర దుస్పంఘుటనలనుండి విడివడ వేసి 

రవ్నేంచుననెడి నుడి (పత్యతొనుభ మైనదని పాఠకులు, గు రించవ లెను. 

. నేటి యాం| తిక యుగమున _నరుడొన రెడి (పతిక రము 

నందపాయ మెం కేనిగలదు. మానవుడిల్లువీడి మరలచేరువజుకు నమ్మకము 

లేదు. కన్నుమూసి శతెరచెడి కాలవ్యవధిలో కాటికి చేరినవారి నెందరినో 

కన్నులార గాంచుచున్నాము, 

ఇట్ట భాగ స్ప్రమునకు నరుడెంతో కాలమువ బ్ర శెన్నియో నాలోచన 

లను మననముచేసి ధనకాంతాతపనతో తీరికలేని కార్యక్రమములను 

సృష్టించుకొని పలు బాధలతో పర్శిభమణము నొందసాగును, 

సూర్యచం దాంగారక [గహతారకాది గోళముల నన్ని ంటినో 

'నేటికాలపు భౌతిక వాదియగు మానవుడు స్వయంశ క్తి , (పభావమహినమా 

నిర్మాణములై న యం! తసహాయముతో స్రకోగమున మొనర్చి స్వస్థ ల 

మునకు చేరుచున్నాడు. ఐనను ఈణ కౌలమునకు సంభవించెడి (పకృతి 

పరిణామమును గుర్తించలేక పరిశోధనలే - కాలమును కాయమును 

వ్యయమొనర్చు చున్నాడు. 

లోపల వెలుపల వ్యాపించి వేలుగొం జెడి మహ త్త రశ కి సందర్శ 

నమున కై నరుడు క కపి యొనర్చుట లేదు. చందమండల యా తొ 
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పర్యటనములకంకు కష్టతరమైనది తన స్వరూప  సాతా తార 
'మహోకర శ్ర మేనని బుజువగు చున్న ది. 

భౌతికవాంఛాసంత్భ ప్రీ కె . సదానరుడు మనోసంకల్పములకు 
బానిసమై చరించి యపాయములకు గుటియై తీరని చింతలకులొనై. 
కస్నీరుగార్చుచు మనో క్రి పభావమున కచ్చారువెందు చున్నాడు. 
జీవిత చరమదశవరకు మనోదుర్గ తిని స్యాంచి పరిపూర్ణ సత్యశ క్తి 
సందర్శనమునకు [పాకులాడుచు విఫలుడగుచున్నాడు. కారణము! 

.జిహ్వాం్యద్రియ గుహం! దియ సుఖ సంతృప్త్వానంద పారనశ్య మే 

శాశ్వతమని భావనచేయుటయే. చెవమును. స రించుచు దయ్యపు 
బుద్ధులను ననుసరించినన్ని నాళ్ళు మనుజుడు మహాత్ముడు కాజాలడు. 
నరుడు ధర్మమును త్యజించి య్మకమ కర్మలను. సాగించుటయే 

_పతనావస్థ కుమూలమై కన్ఫ్సట్టుచున్న ది. 

. లోకమున సర్భశాన్త్రపఠనమంతయు ధర్మ! దోహికి వ్యర్థ మేనని 
బుజువగుచున్నది. గట్టిపట్టుదలతో త్యాగహృదయముతో ధీరుడ్రై 
ఢర్శ కర్మ నిర్యహణమునకోపూని, తన. -కాయమును మతిని నొశే 
(తోవనయందు పయనింప చేసిననాడు జీవిత రహస్య పరిశోధనము 
సంపూ రినొంద గలదు, కర్భసిద్ధాంతమును బట్ట బయలొొెనర్చిన 

మహనియుడై లోకవంద్యు డై విరాజిల్లు చుండును, ధర్భ కర్మనిర్యహాణ 
"మునకు పూనినవ్య కీ కి, (పతిస్థ లము, [పతితుణము _పతీదృశ్యము 
+ తోడునీడమొ న జకవచ మె కాపాడగలదు. ఇది [త్రిలోక (తి కాలసత్య మై 
నిత్యమై - సజీవమై సత్యాతు శ్రలకనుభవ యోగ్య మై ఏశ్యమునందు 
వ్య క మగుచున్న డి, 

ఏనాటి కెవ్యని కెయ్యది పాపమో తెలియజాలము. సర్వ 

- శాస్త్రముల .పఠించిన (పజ్ఞాశక్తితో నేనే నొప్పవాడినై తిననడి దుర్గ ర్వ 
ముతో మనుజుడు ధనమునకై యతిజా గత్తతో మాయోపాయవు 
లతో తనతోడి మానన్రలనెందటినో కబళించి వార సర్వస్యమును 
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స్వాహా చేయుచున్నాడు. నోటాడిన నుడిని దప్పినమాళే సత్యమని 

వాదించుచున్నాడు, మొండి వాగ్వ్యాద బలముతో" ధర్భవిరహితమగు 

ధనార్భ నతో జీవితగమనము సాగించి పెద్దవాడనై తిననెడి దురహంకార 

ముతో తోడి సమాజమును వమ్మునక్చి సొమ్మును (పోగుశేయుచు 

న్నాడు. ఇట్టి దురహంకారి యార్డించిన పరాపకారవిత్తము నయావైస 

మిగులక వోటికుండలోని జలమువలె తనకు తెలియకనే దుర్భకయ 

మగుచున్నది. 

భువివీడి దివిశేగెడి సమయమున, నరుడు సర్వమును త్యజించి 

న్ శృ శానమునకు పీనుగ చేరి దహనముగాకతప్పద నెడు యధార్థ భవితవ్య 

సి తిని కెలిసియు ధనాశాపిపాసాయ తృ చి త్తుడై మతి చెడిన జేనకమువ'లె 

ఏివిధస్స లముల “శేీసచున్నాడు. పరాపకారకర ములొనర్పుచున్నాడు, 

జీవితమంతయు నొకరోజుపొందిన స్వానుభవగత మైన లోకాను 

భవమునే మానవుడు పొందుచున్నాడు. “పాడినది పాడరా! పొచిపుడ్ల 

దాసుడా!” యనెడిలోకో క్రి లోకులందరికివిధిగ వ రిల్లుచున్నది, మరణ 

సమయమువజకు కలిమలహృదయ్యుడెన పాపపుమానవుడు పరార్థసర్మగ 

హనోద్యమమునం టే సతమతమగుచున్నాడు, నానాటికి మానవుడు 

డానవుడే, పనిణామ ముందు చున్నాడు. 

నరునివుతి ₹ చాహ్యబంధములవై స్రనశే పరుగులుతీయుచున్న ది. 

గాగ భోగ రోగాలతో జీవితమును నరక [పాయమొనర్చుచున్నాడు. 

“ఎవరుచేసినకర్భ వారనుభవించక నెనరికై నను తప్పదన్నా! ఏనాడు 

యేతీరు నెవరుచెప్పగలరు యనుభవించుటసిద్దమన్నా!” యనెడి సినిమా 

చేయముసై తము కర్మసిద్దాంతసం దేశము నే హెచ్చరికచేయుచున్న ది. 

వ్య క్కి, రోజులతరబడిగ లోక మునందెన్ని యో "హెచ్చరికలను 
చూచుచు పఠనములొనర్చుచున్నాడు, ఐనను తనకు తానుహెచ్చరిక 



కర్మసిదా౦తము 109 
ఠా 

నొనర్చుకొనుటవీడి తనతోడివారిని 'ధర్మగమనముసాగించి . తరించు 

డనెడి” హెచ్చరికనొనర్చుచు సత్యదూరు డగు చున్నాడు, 

 సదాగంఛ సత్య దీత సత్యకర్శనిర్వ హణాశ క్కిగల మనుజులే చేశ 

పరాయణు లై ములగు చుందురు. 
. 

అత్మశ క్రి లేని శ్రే పురుషులెల్లరు,  నిత్యజీవితేజీవన కర్శకలా 

పాదులలోని బహుసూత్ముపరిణామమున శే తల్బక్రిందై తేబ్బిబ్రై తంద 

నాలతో పిధులందు పరుగులుతీయసాగుదురు. 

ఇట్టి యల్పహృదయులతో విజ్ఞులైన నరులు నోరువిప్పక మౌన 

భావముతో మాధవుని దివ్యనామస్నర ణము సాగించుబంతో (శ్రేయో 

చాయకము. 

సంఘశీతినివీడి వ్య క్తి త్వేమును గోల్పోయి. పెద్దల నిరసించి 

చై వమునుమరచి భయభ క్రీ శూన్యులై మానమర్యాదలను మంటగలిపి 

పిశాచ(పవృ త్తితో శారీరసుఖములకు మరగినట్టి త్రీ సురుషులెల్లరు 

యసత్యములాడుచు చోర వ్యభిచార జూద సురాపానాది సేఛకర్భలనే 

సాగించుచు లోకమున నేటికలికాలమున చలామణియగు చున్నారు, 

ఇట్టికర్శలొనర్చెడి క్రీ పురుషుల కెల్లరకు వారివారికర్శపరిపక్య మై 

యనుభవమునకు వచ్చిన దుష్టదివసములందు నింటబయట హేయముగా 

చరాడబడుచు కఠినకర్క_శ (కూర వ్యాధులకు లోనై. కస్నీటితో 

స్నానములు చేయసాగుదురు.. 

'మిడిసిపడిన  మిడుతలగ్నిపాలై మసిమైని రీతి దుష్టమనః 

(వవృ త్తితో పెద్దలసూక్తుల నిరసించి, చేహధనవ యోసంఖు బలములతో 

పాద్దుమోాటీన నడతలతో కన్నుమిన్నుగానని ప్రవృత్తితో చరించెడి 
ద ఎవి | 

మనుజులెల్లరు గాసినొందెదరు. 



110 కర్మ సిద్దాంతము 

_భగవడారాధనాపరులెల్లరు (పకృతిశ క్రి కిలొంగక  కడుజాగ 
రూకతతో దుహ్టహృదయు లైన శ్రీ పురుషుల దరిదావులకు వెళ్ళక 
వారినిభయంకర విషసర్పములవలె చూచుచు జీవితనడకలను సాగించిన 

నాడెట్లి '“'యపవాదులకు గజి కాక సద్యశశ్చందికలతో భువిపై. 

'వెలుగొందుచుందురు. 

తనలో వెలిం7డి: దివ్యాక్శత కందర్శనమున క్రై నూటికొక్క-రు 

కృషియొనర్చుచున్నా ము: తదితరులెల్లరు "చాహ్యాసుఖములనాశళీంచి 
యెడ తెగని కర్ణలొనర్ప్చుచు కర్ణ ఫలానుభవములతో దుఃఖతులై. 

లోకమున కన్పట్టుచున్నారు. 

చేవుడు'లేడు-పరలోకము లేదు-యముడు లేడు - స్వర్ణ నరకాదిలోక 

ములుబేవు, సమాజమును (కమమార్షమునందు నడపించుటకు - పెద్దలు 

నిర్మించిన కట్టుకథలనివాదిం చెడి సాహీతీసమరాంగణ సార్వభములై 

నా_స్తికత్వమును (పచార మొనర్చినట్టి (శ్రీ) గోపరాజు శామచంద రావు 
(గోరా) గారివంటి 'వెద్దలు సై తము 'కర్శసిద్ధాంతము' ను కాదనక 

మానమువ హించిరి, 

" మాటలులేక చలనముగాక సిరముగానుండిన పాపూాణమును 

మ్ వమనెడ్ భావనతో నరులు నమ్మి సేవించి పూజించి భుజించిననాడు 

రోగవిముకు ల. పశాంతినొందుచున్నారు,. ఇందునకుకార ణము 

మనుజుడు తన  మనోవాక గార్టుముల నొక్క-టిచేసి విశ్వాసముతో 

చరించుటయే పభానమై కన్పట్టుచున్నది.. 

(శ్రీ ఏసు, క్రీస్తు (వభువు లోకమున చరించిన రోజులలో నాటి 

'సంఘమునందుగల వివిధరోగ్య్గస్తులెన వాతెల్లరు విశ్వాసముతో 
మాన్యాధులునిర్యూలనము కాగలవని శ ఏసుక్రీస్తు సు (ప భువువారిని 

స్పర్శించి రోగవిముకు ల సంతసమునొంది డ్రార్థించిరని, . బైబిలు 
(గంథమునం దున్నది. . 
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మానవుల సకలబంధములసు సంబంధములకు జంథవిము క్షికి వారి 

వారి మనోభి ప్రాయములే (పథానములని తెలియవలెను. . [పగాథమైన 

భ క్తివిశ్వాసములబలముతోో నరులుద్దరణ మొందగ లరు. 

నరుల రాగభోగరోగాదులకు, కేర్శ్వపకీ ర్తి గరవాగారవములకు 

త్యాగ యో ముకు కులకు మనోవాక్కర్శము లే 'పథానములు, గ్ర క్తి 

వంతములై న మనోవాక్కర ములను వఏజ్ఞలై న నరులు ధర్మ బట్ట మొనర్చి 

వురోగతినొం డెదరు, జ్ఞానీ గాను లైన నునుజులు ధర్మవిర హితకర్శలొనర్చి 

తిరోగతి చెందెదరు. 

పూర్వకవులు లోకమును నొ జైలగుంపుగావ క్షి 80చిరి, వారివర్తన 

లందు నిత్యసత్యమున్నది. గొత్హైల గుంపులోగల యొక్కనాకె నేదో 

దృశ్యమును దర్శించి 'బెదరి "చెదరిన నాడు గుంవుపూ రిగా నోకడాని 

'నెంటనొకటి చెదరివోవురీతి, సత్య్మ్పపవ_ర్తకుని మొక క్క-వ్య క్తి యసత్య 

వాదియని వాదించిననాడు సంఘమంతయు నిజమని వాకొనుచుండును. 

సమాజమునకు దూరదృష్టి సత్యాలోచనము చాలతక్క్క_ వగానుండును, 

సవమాటమునందు తక్కు-వసంఖ్యగ లస్టితిలో మంచీ వెలుగొందు థి 
చున్నది. ఈ కారణముతో లోకమును లోకదృష్టిని కవులు చెడ్డగ 

పొ తృములందు వర్టి ౦చిరి, 

లోకమున చెడ్డ తేణములో వ్యా ప్రీనొందును. మంచిమన్వంతర 

మునే. న వ్యావ వి నొందదు. భ క్రి గానములను విన్న. లౌెకికజనులు 

రచ్చలనుండికదలకరు. చ్వేవరోపాలతో కలహధ్యనులు పీనులకువిన్సించి 

నంతనే సర్వు లా వేశముత్ క లహాస్థలములకు పర్వులుతియ సాగుదురు, 

వ్యక్తి? సత్క-ర్భ్మనిరతుడై శ క్రివంచన లేని కృృవి.యొనర్చిననాడు 
విధిగ ఫలసిద్ధినొంది జ్వేషెంచినవారిదే. (చెమించబడీ గ "ర వసన్నానము 

లకు పాశ్రుడుకాగలడు. క_ర్తవ్యదూరుడై  కృషినివీడి |ప్రారేబ్బము 
స్మకమముగాలేదు. కార్యసిద్ధి చేకూరదని నరుడు భావించుట నొప్ప 
పొరపాటని. తెలియవలెను, 

న. 

వ 
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వ్యక్తి సోమరితనము, స్యయంశ క్రిని పొగడుకొనుట పరులను 

'హేీళనమొనర్పుటః గతమునకువగచుట, భవితవ్యమును మరచి 

చరించు టాదిగాగల యజ్ఞానవు కర్మలను పూర్తిగా త్యజించి గురు 

'చైవములను నమ్మి శకి నంచనలేని కృపి. యొనర్శ్చిననాడు కృతార్థుడై 

సంధు గౌరవమును పొంది ఛ్యయనసిద్ది న్ నొందగలడు. 

“ధీ ర్మా తు డే! దైవకృపాపా (తు డం 

మనుజుడు ధర్మాతు శ్రదుగాని చే నుణ్యాతు డు గాజాలడు. 

ధర్మాశత్చుడుగాక పుణ్యకర్శలు చేసినను [పయోజనములేదు, ధర్మాళ్ళుల 

వలన లోకముద్ధరణ ముదగలనదు, (బ్రహ్మచర్య, గృహాగ్ళ, వానప్రస్థ 

సన్యా శమ వసులు సై తము ధర్మమును నిర్వర్తి రించుపు మికి,-లీ 

(శేయోడాయకము. ధర్మము పదిలకుణములతో (పకాసించుచున్నది. 

ఈ పదిలశ్ణములు గలవారే శై_వల్యమును బొందగలరు. 

“ధృతికమాదసూా2. సేయం శొాచమిం[దియనిగహః। 

థర్విద్యా సత్యమకోథో, దశకం ధర్మలతుణమ్ || 

(1 ధృతి=సదా శై ర్యముగలిగియుండుట. (2) తనూ=నిందా 

స్తుతి, మూానావమాన, లాభనఫాది దుఃఖములు సంభవించినను సహన 

నీ లుం. యుంకుట. (ల) దమః=మనస్పును సదా ధర్మ శార్యములం బే 

(పవ ర్హిల్ల చేసి యధర్మ కార్యములు చేయకనిరోధించుట. (4) ఆస్ఫేయమ్ == 

పకుల సొత్తును దొంగిలింపక యుండుట వేదవిరుద్దముగ నితరుల 

ధనమును [గహించకుండుట. (శ) శౌచమ్=రాగ జ్వేష షపశుపాళము 

లను వడలి లోపల వెలుపలను బమ్మి తముగాయుండుట, (6) ఇర్మదియ 

న్మిగహః=ఇం[దియములను యధ ర్మాచరణమునుండి. నిరోధించి ధర 

మండే సదా నడువుట. (7) థీ=మక్తు పదార్థ ములు సేవించక దుష్టుల 



కర్మసిదాంతము 113 
ధి 

సాంగత్యము చేయక, ధర్మవికుద్ధ గం భపఠ నము రానర్పక, డ్రోక్ళపదార్ల 

ములేవించుచు శేవ్ధవాక్యముల నేయాడుచు సత్పురుషుల చెలిమితో 

యోగభ్యాసమువేతను బుద్ధినిళుద్ద మొనక్పుట. (ర) విద్యా = పృథివి 

మొదలుక్"నిపర మేశ్వరపర్యంతముయ థార్థముగా చరించుటయు, | | తికరణ 

శుద్ధితో లోకమునమసలుట యు విద్య, దీనికివిపీ త మైనదియ విద్య 

(9) సత్యమ్ = డన్న దియున్నట్టుగామాచుట సంభాపించుట చేయుట. 

(10) అ|కోధము=కోధాదిదోవములను వాక్యములనువ బలిశాం త్యాది 

గుణముల [గహించుట, యనునవి ధర్శలకుణములు. ఈ దశలతుణ 

యు క్షపతుపాతేర హి త్ర న్యాయా చరణమను, ధర్మమును నాలుగ్మాశమ 

ములువారును సేవింపవలయును. సమ_స్త దోషములనువదలిహర్ష కోశాది 

సమ _స్తద్యంద్వములకు (కుంగకపాంగక యుండు కు ధరాక్సుని ఏథి, 

ధ ర్నాత్ళుడుగానినరుడు, పుణ్యక ర్శలనిర్వ హాణమః నకు వాగ్జా 

నములొనర్చియు మాటదప్పిధర్మమునకు తిలోదకములొ సంగుచుండును, 

ఇట్టియసత్యవాది కెన్ని యుగముల కైనను సంసారబంధవిము క్రి చేకూరదు. 

ధ ర్యాత్ళుని ముఖబిం బదర్శనముతో పాపాత్చులుపావనులు కాగలరు, 

కారణమేమి? ధరా కు శ్రినిసన్నిధికి చేరిన (పతివ్య క్తి కిధరో శ్రపబేశ సందేశ 

వాక్యములనువినెడి మహా ద్భాగ్యము చేకూరి హృదయపిణామము 

చేకూరగలదు, 

'సత్క-ర నిరతుడై ప్ర పయశ్నరీలు డై శ క్రి వంచన లేనికృషిరయొనర్సిన 

నాడేవిద్యయం దె డెనను నరు" కున్న తో న్నతస్థితినొ ందగలడు, ఇట్టియ ఢథార్ల 

మును తెలియని నూనవులు, 'శా స్రీగార్ బాయి కవిత్యములోచాలి 

గొప్పవాడు, (ేస్ట్రగార బ్యాయియు కృ కిన్గ క్రి, క్రితోవ్యాపార మెంతో నే్చుగా 

చేయగలడు, దొరగారికుమారును రావుగారుచాలపౌరుప శాలి, కో టిగ్గాడి 

కొడుకునకుచదువేరాదు యని వదరుచుందురు, ఇదివాల కెలివితక్కువ 

తనము, సుం 

15) 



118 కర్మ సిద్దాంతము 

ఆదికాలమునందు మన ఆర్యావ ర చేశమెంతో. మహోన్నత 

గుణసంపదతో సర్యసమత్వసత్యదృ్టిత వెలునొెందినది. కులమత 

వర్ష భేదములేని సర్వజన మేమంకర భ్యేయముతో విరాజిల్గినదని చేశ 

చరి తలవలన బోధపడుచున్నది. ఐనను నాటి సద్యశస్సును నేడు 

స్టరించుచు కర ర_ృవ్వ్యకర్శాలనువీడి గొప్పవాజలమిని మాసములు "మెలి 

చేయుచు భుజములు చరచినంత నే సరిమైన (ప్రయోజనమును బడయ 

జాలము, 

చదువు సంస్కారములేని, కృషీచేయనివారిని గురు గా 

నుడువుచు మా రెల్లరు జ్ఞూనహీనులు, మేమే విజ్ఞలము బ్రహ్మ చేవుని 

ముఖమునందుద్భవ మొందితిమి మారు |బహ్మపాదములయందుద్భున 

ముందినారనెడు “తెలిసీ తెలియని వాక్యములాడుచు కర్మ సిద్ధాంతము 

గు ర్పించక ఒకవేళగు రించిననువంశానుగ తమగ జీర్ణి ంచిన స్వార్ధమును 

ఏడజాలక చేటికిని లోకమునకర్భ బ్రాహ్మణులు, య భార విషయములై. న 

పవ్మిత వేదమం(త్రములకు వ్యతి రేకము లైన వ్యాఖ్యానము లొనర్చి గుణ 

వ్యవస్థను వమ్మునర్చుచు నర్జ వ్యవస్థకు బలమును చేకూర్చు చు 

సమాజమునకు నొప్పకీడొనక్పు చున్నారు. 

గుణగణముల విలువను గుర్తించి గౌరవించెడినారు నేటి 

'కాలమునకన్పట్టుట లేదు. ఆనాటి పెద్దలు నోటాడిననుడి వై సతిసుత 

ధనాజిసుఖాలను తృణ పొయముగ త్యజించి ఫఘోగకాననసంచారము 

లొనర్చి ధర్నాళ్ళు లై లోకపూజ్యులై రి. 

ఈకలియుగమున మాయాపిశొచి వాడికోరలకుచిక్కి.న నరులు 
మానమర్యాదలనువీడి ధర్మమును పూర్తిగా త్యజించి శ్రీధనాశా 
పీపాసాయ త్త చిత్తులై మేకవన్నెవులులై సంఘాపశకారులై చరించు 

చున్నారు. 
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ఎన్ని యసత్యములాడియైనను, యధర్శకర్శములు చేసియైనను 

ధనము. నాష్టించుకు (పథాన ధ్యేయమని, కరవకర్శమని సర్వసుఖ 

సంతో 'షకీర్యానందముల కుపాధియని, యజ్ఞాను లైన మనుజులు దలంచి 

కుకర్శలొనర్చి కడకగచాట్లకు గుజేయై కన్నీరుగాక్చ్పుచు. వర్ణనలకు 
ఏలుపడని మనోవ్యధలతో మరణించుచున్నారు. 

ధర్మము సత్యము న్యాయము ఏీతి సహానమాదిగాగల 

గుణములతో జీవితగమునము సాౌగించినవాని జీవితచరితమునే, 

కవులు కధగా నవరసములు వెలునగొండెడిరీతి రచన  చేయుటయు 

నాయారచనమును కథకులు సంగీత సాహీతీసాగసులతో . గానము 

చేయుటయు, (పజలు భక్తితో యాసక్రితో విని సహాకార మొనర్సి 

కథకులకు జీవనోపాధి కల్పించుటయు లోకమున దర్శించుచున్నాము. 

కవి [వాయుటకు కథకుడు గానముచేయుటకు సమాజము హోయిగావిని 

కథాకథనములోని సీశులనా చరణ మునందుంచి ధర్మాత్సు లె చరితాద్లు 

లగుటకు సైతము [ప్రధానము ధర్న్మకర్శనిర్వాహకు డైన మానవుడే. 

ధరా ఉఇత్చుడెట్టి విపరీత వాతావరణమునం'దై నను ధర్శమునకువ్యతి 

“లేక మైనకర్మలనాచకించడు పసిడిపడతిలోకమున పాపిఫ్టీ వానినేపాడొన 

రించును. ఈర్ష్యాసూయాది గుణములుగ ల బంధువు లెంత గొప్పస్థితిమంతు 

లై నను పయోజనము'లేదు. ' చెడిన్నేహితునింటి కేగుదువుగాని చెల్లెలింటి 

శేగకుమని లోకమువా కొ నెడివాక్యము సత్యమై స్వానుభవమై యల 

రాకినది. స్నేహితుడునరునిబంధవిము క్రికి తో డ్చ్పడిసంత సముకల్టించును. 

బంధుువుధనాశతో బంధ ములనుకట్టంచును. బంధువులలో కొందజు 

మంచివారు, స్నేహితులలో చెడ్డ వారును లోకమునగలరు. అట్టి మహీొ 

'తాత్ములుబంధువులుగాక యాత్మ బంధువులని, యట్టి స్నేహితులను దురి 

తాళ్ళులనిభావించవ లెను, నిజమైనమి తుడెన్నడు తనమ్నితునకు హాని 

యపకారములు చేకూర్చక వేవుముల నేచేకూర్చు చుండును. 
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(వతివృ త్రీయందు దుష్నశిష మనః పవృత్తు లుగలవారున్నా కు. 
లా లలు ఎ అ--౨ 

నరునకుముంచి చెడ్డ లు మాతృగర్చమునందుత్ప త్తి తి సమయమునంబటే 

సూవ్మబీజమువై కా! కమానుసరణముగా చేహబలవ యోపరిణామ 

ములతో కలసియే వృద్ధినొ ందుచున్న వి. 

ఊరు పేరు తెలియని (కె కృవ్య క్రులుసై తము కొవికథక గాయక 

కళాకారులనెంతో యోర్చు దప్పులతో నెంటనంటి సహకార మొనర్చు 

చుందురు.  “*పంకుగనాడుపాత మొగుడి యనెడి సామెతగా' పాత 

కళాకారు అంతటి పతిభాశాలు రై సపరొందిన వారై నను సమాజము, 

[కొ త్తకళాశారులయెడ మిక్కిలియభిమానము [పేమ త్యాగములు 

గలిగి మెలగు చున్నది “*[కొతొకవింత పాతొకరోతి” యనెడి లోకో కి 

సమంజసమైక నృ్పట్టు చున్న ది 

కే 

మతికుదిరినచోట మందుళ క్రిని చేకూప్పచున్నది. ఆలయము 

లోని సర్వస్వము పాపాణములే. గ ర్భాలయమునందు పీఠమువై వెలు 

నొం'బెడిశివలింగముపాపాణ మే. ఐననుశివలింగమునై గలభ కి మనుజులకు 

తదితరములై న పాపాణ(పతిమల మై గలడా! 'లేదు. కారణము, నరుని 

మనోనిర్ల యములోగల [పగాఢ భక్తి పశాాసములే. ఇభ కి లేనినాడు 
ఎ 

గ్ధ క్రి "లేదు. శ నకి శ్రి లేనినా నాడు భ క్రికుదురదు. న్ధ క్రి 9 భక్తి రెండింటికి 

గొప్ప సంబంధమున్నది. దీనినే భారతీయ సంస్కృృతియని తెలియ 

వలెను. పరిసరముల (ప్రభావము వ్య క్షినిమార్చి నమ్ము చేయుచున్న ది. 

మధురపడార్గ దర్శనముతో మానవుని జిహ్వ వై మార్చు కలుగు 

చున్నది. దిగంబర మశువదర్శనముతో నరుని మతి, గతితప్పి గరతమున 
బడ! దోయును., పదిమంది తిరుణాలకు పయాఇమైన సన్ని వేశమును 

జూచిననాడు (పయత్నమనులేని నరుడు [పయత్న మొనర్చి (ప్రయా 

రాన 'న్ముఖుడగును. 

ఈ కార్య కారణ దృశ్య దర్శన మహోశ క్రి నరుడువశ'మై కర్ణులు 

సాగించ నాగును. ఇట్ట పిచిత కర్ణస్యరూ పమును భక్త క్రి విశ్వాసములతోో 
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ధర్నకర శ్రలొనక్సెడి (పతి వ్యక్తి జాగ త్తతో లోకమువ చరించ 
వలెను. లేనిచో కర్ణ దువ -ర్శమై వ మారణకర్శగామాణి మానవుని 

దానవునిగా చేయుచున్నది. 

కొండళిఖరమునందుండి గచునముసాగిం వెడి వ్య క్తి మనస్సును 
ద శ్యదర సనములవె వు | పసరింపచేసిన వెంటనే పకితుడై (పాణములను 

నోల్ప్చోయినరీతి వము ధర్భము పీతి సత్యముల నే. నమ్మి కోరల 

నొనర్చెడి ముముత్సువు సంసార ఘోరారణ్యమున (భాంతి: యనెడి 

కెండవె చేరిననాడు తన ను3ిని స్థితినుండి గతిదప్పనిరీకిలో సంచార 

మొనర్చుచున్న నాడెట్టి యాపదలకు గుజిగాక యానందముతో విహ 
రించగలను. మతిగతిదప్పిననాడు నరుడు వానరు.డై శునక మై సూకరమై 

నిఛాహారములతో సీఛకర్శలతోో సీఛమాననుడే సంఘాపకారియగును. 

మనో(పవృత్తులలోని సత్యాసత్యములను ధ ర్మాధర్మములను 

నరుడు సద్దుర్యా చేశవాణిని సంస్థ్రరణ "మొనర్చి నిజము తెలిసి. నిబ్బర 

ముగా తానుసాగించెడి (ప్రయాణమును గమ్యము చేరువరకు విశువని 

నాడెట్లి యాటంకములుండ నేరవు. లాభనష్టముల పగిగణనడో లాభము 

rl చెౌరవుశేదని మనో భ్యేయసిద్ది కై సాగించెడి (పయాణమును 

నరుడుకాదని స్వస్థానమునకు చేరి సుఖమును పొశిదెదనని "వెనుకకు 

చురలిననాడు సత్యశ కి వెంటనే విజృంభించి మనోవి భమవము కల్లించి 

తప్పటడుగువేయించి కన్నీటికి కారణమైన దుస్థితిని చేకూర్చగ లదు. 
ఈ దుస్థితినుండి విముక్తి కల్లీంచి నరుని యుద్ధరణమునొందిం చెడి 

వాజెవ్యరు కన్చించరు. ఏ సత్యశ కిని, మనో ధ్యేయమును కాదనెనో 

నగుడన్దాని న్యాశయించి ' 'అన్యధాశరణమ్నా స్త్రి త్య మేవశరణంమమ” 

యని హృదయపూర్వక మంగ (పం ంచి తన తస్పుసుతా నెటింగి గడచిన 

దానికై. చింతించక భె ధైర్యముతో సత్య థ్సేయ క ర్మాభీముఖు డై 

నమించిననాడుసత్యస క్రి క్రి "య్ పతికునిపావనునిగ బూళ్చి భగవద్దుణకీ ర్త 

నానంచ రసానుభూతికి ప్యాతునివేసి పరిరవ్నీంచగలదు, 
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ఇట్టి చ్మితవిచ్చితకర్మగతి స్వరూపక_ర్రయగు (శ్రీమన్నారాయణ 
మూరి దివ్వలీలా విలాస వినోద (పదర్శములన్ని యు, భకుని హృదయ 

గతే దోవ సంస్క-రణ మొనర్చి శుద్దజీవనకర 2 విధాతగా పరిణానుము 
కట్టంచును. “బంగారమును కొ నెడి న్య క్రి చూచిన  బంగారమంతయు 

తీసికొ నక వన్నె వాసి పరీతు కై నిపూలలోవేపి కాల్సి సు్త్తౌతో కొట్టి 
కొట్టి తదుపరి గీటురాయివై గీచి సక్రమముగా తానొనర్చిన పరీతులకు 
తగ్గక వన్నెతో వెలంగిననాడు బంగారమును కయధనమొసంగి తీసి 
కొ నెడిరీతిగ విశ్వస్యరూ పుడు సర్యవ్యాపకుడు సత్య నిత్యసనాతనుడై న 
భగవానుడు తన భక్తునిగా నరునెన్నుకొనెడి ముందుగా కఠిన పరీక్ష 
లకు గుజిచేసి, “పరీక్షలకు లొంగక [కుంగక తెగడక స త్యాదర్శకర్న 
నిరతుడై జీవితగమన మొనక్చెడి భ క్షవతంసుని” కరుణతో కాపాడి 
తేన వానిగా ముద వేసి ముద్దిడుకొనును, 

ఈ భగవ్యదహస్యస్థితి నెజుగని యజ్ఞాన మానవులెల్లరు, 'భ క్రి 
గలవానికి కన్నీరు భక్తి లేక దై_వకార్యములకు జనక నింద్య కర్ళలలో 
మునిగి తేలెడి తాకికునకు పన్నీరు యని లోకమున పలురీతులలో 
పలుకుచు భ క్రి గలనారిని గేలిశీయు చుందురు. 

చై వభక్తిగల వ్య క్తియైనను, చీకటి [తోవయందు పయనమై 
పాడరజీలులేక మాగ్గమును చూెడి దీషములేక భగవన్నుతితో నడక 
సాగించిన |పమాదములకు గుజియగును, ఇట్టి సమయములందు లౌకిక 
జనులు “పీపా! భగ వానునినమ్మి స్ట్రరించెడి భాగవతుడు మైతము 
కాలుజారి తల్నకిందై | _పమాదముసకులోనై కన్నిరుగార్చుచున్నాడు. 
చేవుజేమైనాడు? వమెన రశ్నీంచేనా! లేదు. ఇవన్ని బూటక్రములు 
నాటకములు దేవుడులేడు దయతో రశ్నీంచెడినాడుకాడిని భ కులతో 
వాగ్యాదిము లొనర్సుచుందురు. విషయద్యంద్యములలోని లోతులను 
తెలియని సామాన్య భక్తులెల్లరు “నిజమే! మనము దైవమని (ప్రార్థనలు 
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చేయుట చై_వకార్య ములకు విరాళశవు-లొసంగుటాదిగాగల సత్కాార్యము. 

లన్నియు చేయుట మిక్కిలి “కెలివితక్కు.వి యని భావించి చైవ 

విశ్వాసమును గోలోవుదురు. 

ప్రతికర్ణయు శారణములేక జరుగ చేరదు. భక్తుడై న మనుజుడు 
కర లోపముతో (పమాదముపాలై భగవానుని నిందించి దైవదూరు 

డగుచున్నాడు. ఇట్లు భావించుట భక్తుని హృదయ చౌర్చుల్యము 

విషయరహస్యమును గుర్తించని లోటని తెలిసికొనవ లెను. 

భగవానుడనంతశ క్రి సంపన్నుడు. భక రక్షణ దీమాకంకణ ధారి, 

ఒక్కొక్క. సమయమునందు భక్రి-శ క్రి దూరాలోచనగల ముము 

శువు సైతము *“నేనొడిన నుడి ననుసరించనినాడు నాశేమి లోటని, 

యెక్క_డై న చేవుడు గలడు (శ్రీశైలము తిరుములమొదలై నక తాలకు 

(శ్రీ వ్యాస్మాశము (శ్రీకపిలగిరిసిద్ధ తపో మ్మేతము, (శ్రీ రామతీర్థ 

సెవ్నాశమములకు వెళ్ళుట భజన లొనర్చుట సభాగానము లొనర్చుట 

మిక్కిలి 1పయాస శరీర్మశమ ధననష్టము కల్టుచున్నవ్. ఎక్కడకు 

నెళ్ళక చెసా ఖర్పుగాని పద్ధతితో నాగృహమంచే దై వపీఠము చెంత 

కూర్చుని చేవచేవుని దివ్యగుణకీర్శ్యన మొనర్చిన నాడేమి దై_వాప 

రాధములేదని భావించి డె. వ కార్యక్రమ నిర్వహణ "మొనర్చును. 

బై వమునుస్మరించినను ముముకువునకు (శమ బాధతప్ప మరెట్టి 

(వయోజనముచేకూరదు. ఇందలిరహస్య మేనియని సత్యాలోచన చేసిన 

నాడు డానిపరమార్లము |పతివానికర్గ మగుచున్నది. 
థి ఫే 

శ్రీ భగవానునిదివ్యగుణకీ ర్హనాది కార్యకమనిర్వహణ మొన 
చ్చెడివారితో, సాధువురువు లై (శ్రీలమ్మీనృసింహోపాసకు లై నవెద్దలతో, 
సత్యాదర్శకర్శనిర్వాహకులై న కవివుంగవులతో నరుడాడిన నుడిన 
స్వార్ధముతో తప్పిచరించిన తప్పిదమేముముశతునై నను, వీడక వెన్నంటి 

దుస్పంధుటనలపాళ్లేసి కన్నిటికిగుజిచేయు చున్నది. 
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భగవానునినమ్మి భజించుచు ధర్భకార్యాచరణు డైన 

ముముశువు హృదయడర్భణమున కావరించిన యసత్యకర్శ! పభావ 

ధూమమును, జగత్పతి వెంటనే సూత్మురూపము వై న. కష్టనష్టములను 

చేకూర్చి కర్మదోపపరిహార మొనర్చి భకు నికి దివ్యజాగ్భలి కల్పించి 

సంరకీంచుకొనును. భక్తునివై గల కరుణతో భగవాను డిట్టి దుస్సం 

ఘటనల నేర్పరచి పకిరకుణ మునర్పుచున్నాడు, 

-జీవునికరుణ _ నరునిక్షై[పసరించిననాడు కష్టనష్ట్రములకులో నై 

కన్నీ రుగార్చసాగును. ఎన్నికష్టములు చే కూరీనను భఛకుడుధ ర్శముదప్పక 

చరించిననాడు ధర్భుస్వరూవుడై న చేవచేనుడ న గోవిందుడే తోడు 

సీడయై సర్వమును సమకూర్చి సంర కంచు చుండును. 

వినయవివేకసౌజన్యాదిగుణసంప త్తి లేక, పరువు ప్రతిష్ట లనునుంట 

గలిపి ధనకాంతుతపనతో, తెలిసినసామాన్యధర్మమునువిడ చి పదిమందికి 

నెగమైనవాక్యములత్' ' నడివీధిలో చిందులు తొక్కెడి నీఛహృదయు 

లైనత్త్రీ పురుషులు, పర్యములందు పదిమందికిమిన్న యె భగవన్నామ 

భజనలుసాగించినను  'గాడిదకెత్తి నగంధవుచెక్క-లి రీతిగ పరిణామ 

ముండాదరు. ఇట్టికటిలహృదయులొనన్సెడి నామభజనాది కార్య క్రమము 

చేత, నిజమైనినడవడితో (పశాంతమకులై జీవిత గమనములొనర్చుచు 

ఛభగవానునిభజిం చెడనారి పృదయములకెంతో బాధ యాందోళనలు 

గల్లుచున్నవి. “పధ్యములేనిమందు లెంత కాలము సేవించినను రోగి రోగ 

వము కినొందజాలనిరీతి”---ధర్నచ్యుతిత్ నరులు సాగిం చచెడి దైవకర్శల 

వ లనయెట్టైశాంతినొాందజాలరు, దుష్టవాతొవరణమునందు నివసిం చెడి 

సడ్జను లెంత యో తగ్చి యొగ్శిపరులొన గె ఏడినిందాస్తు తులకు పొంగకక్ళంగ క 

సమాయ తృచిత్సు లెజీవితములను  తీగవైనడకి వలె గడుపవలెను, 

"లేనిచోచాధ లకు గుటీ కావలసియుండును, ఇట్టివోటులయందు నివసించు 

టయు. వారి ప్రారబ్ధకర్శ[పభావమని తెలిసి, శిష్టవాతావరణముగల 

స్స లమునకు చేరుకుంతయో ముదావహమని సమయముకొజకు వేచి 
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సర్వేశ్వరుని భజించవలయును. సర్వముస ర్వెశ్వరుడే సమకూర్చి' సజ్జనుల 

సంరఖీంచగలడు, “పదుగురాడు మాట పాడిమై ధర జెల్లుయొక్కం. 

ఉాడుమాట యుక్క-'దెందు” _ యనెడి వాణి యెంత యో లోశకానుభోవ'. 

మును చాటుచున్నది. _ పరమసా త్తి(కమూ ర్తి ఈ విభీషణుని'కెట్టి. 

యిక్క-ట్లు చేకూర్చెను నాటి రావణుడు, సద్దుణమూ ర్తియెన 

శీ _ఛపోదమూ ర్తి రిని కన్న తం|డియెన శ హిరణ్యక్షశ్యపుడు ఘోర. 

హింసల పాలే సెను. థర? కోవిదుడై. న @, విదురుని సీతి' 

వాక్యములను ' రాజరాజు ఇడవాదనలతో ఖండించి. దుస్లుడని నిందించి, 

కడకు సర్వమును గోల్పోయి దిక్కులేని మరణమునకు గుజియయ్యిను. 

నాటినుండి నేటివరకు లోకమున దుష్టజనులు . కండ కావరముచెే, 
సంభఘుబలముతో శిష్టజనులను గౌరవములేని పరుష వాక్యములతో, 
గేలిచేయుచు హింసలకు గుజిచేసి కడకు వారొనర్చిన కర 2 పరిపక్వ మై, 

నాటి రావణ హిరణ్యకశ్యప దుర్యోధనాదులవ లె దిక్కు. చెడి మనో 

వేదనలపాలై. బలవన (్రరణములకు గుతీమై చర్మిత్రలో దూషి.౦పబడు 

చుండిరి. 

“చ్చేర్రవానీ సహవాసముకంశు అత్తరువానితో ' కలపహాము' 

మేలు” యనెడి సామెతగ, గుణవంతునితో నరులొనర్పెడి నెయ్యము 

వియ్యము హాయిని: యానందమును. చేకూర్చును. గుణహీనునితో:నరు' 

లొన ర్పెడి నెయ్యము వియ్యము కడకు. కయ్యముగా . పరిణామ. 

ముందించి కన్నీటికి గుజిచేయుచున్నపి. 

లెంతయో ? జాగ్రత్త తా మెలగుచు, వనిబడి పయనం వినయ 

ముతో సంభాషించినను వారితో మనసిచ్చి మాట్లాడక మంచి 
మాటలలో వారినిసాగనంపీ బహుదూరముగా వారికి మసలుశంతయో 

శయోదాయకము. 

16) 
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“బట్టి బై కరువు లెక్కు-వి” యనెడి లోకో కి యంజెంతయో:: 

సత్యమున్నది. సమహ్ట్రడెనవ్య క్షి తనతోడి సమాజముతో - నెంతయో 

వినయ వివేక సౌజన్యహృదయుడై. సరససో త్వక్ ' సంభావణము 

లొనర్ఫును. అల్వప్రజ్ఞతో దూరదృష్టి లేని దుష్టమానవుజే పెద్దలతో 

పరువవాక్ళనులాడుచు . అం 'కెలు వేయసాగును. ఇట్టి దుష్ట సంస్కా-క, 

లేన వునుజులను సాకుగా నెన్నుకొని పూర్యకొనులై న తత్త శ్రే తేలు 

“జఅంకెలేసెదవేవిం రాము రామి యనక గుంటనక్కొ-లపాలా కుంక, 

ఏ చేహము” యని వారి రచనలందు చేరొగ-నిరి. 

మేధాశ క్రి, ఓర్పు నేర్చు నిదానము న్మిగహము (పళాంత హృద 

"యము సత్య వాకాగ్గచరణముగల వ్యకి వయస్సున పిన్నవా.డై నను 

వానినే పెద్దలెల్లరు పెద్దగ నెన్నుకోని వాని సలహాలను పాటించిననాడే 
సంఘము పురోగతి న ప్రరదగలదు. 

లోకమున జనులు మధ్యవ ర్రియొద్దకుచేరి వాని సలహా సహ. 
కారములతో వారికిగల ఉే-వీలను 'నివృ తీ చేసుకొనుచుందురు. , మధ్య 

వర్తినే సంఘము పెద్దమనిషి పెద్దనెట్టి పెద్ద ద్ద కావు పెద్దరెడ్డి యని 

చేర్కొ-నుచుందురు. ఈ మధ్యవ రికి వయస్సు సంపదతో పని లేదు.. 
“కాటాముల్లువ లౌ పఠుపాతము లేక ధర్శముగల మనుజుల పతుమున శే, 

మేలం చేకూర్చవలయును, 

నేటి కాలమున యెక్కువ సంఖ్య పెద్దదమునుష్యులు ధర్శపజో 

పాతేమునువీడి దై వముగలడనెడి భాననలేక ధనాశేతో నధర గ్రపరులై 
దుందుడుకు కర కనే చేయుచున్నారు. ఇట్టి వారికే నేటి లోకమున 
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- (తికాలములందును ధర్మకర్శ నిర్యాహకులనే దై "'చెవము తోడు 

ఏడమొ కాపాడుచుం డెను, ధర్మమే దైవము. దైవమే ధర్మము. ధర్మ 

ఘను విడచి నరుడు డై వమును భజించినను. (పయోజనము లేదు, 

ధర్మమునుదప్పక చరించిన శ్రీహరిశ్చం[ద నల సురుకుత్స వురూర 

'వొది చక్రవర్తులు సతిసుతాదులను రాజ్యలమ్మీని నోలోయి కడకు 

క స్టములనుండి విడివడి సర్వ సుఖ భోగ స్నామాజ్యాది సుఖములను 

పొందిరి చరిత సాత్యుబిచ్చు చున్నది. 

ననకోటి శివాలయములలో పర మేశ్వేరు నర్చించి పూజించి 

భ్ కితో ఛబించిన నాటి (శ్రీరావణ? బహ్మ సై సె తము పరకాంతాస కృ 

చిత్తుడై ధర్భభంగ మొనర్చి సకుటుంబ ' సనై న్యముగ (శ్రీ రామ 

బాణాగ్ని కాహుతి చెందెను, 

ధర్మమును రతీంచిన నరుని తిరిగి ధర్మమే రతీంచుచున్నది' 

థర్మ మును నీకీంచిన నరుని తిరిగి ధర్మమే శివీంచుచున్నది. ధర్మము 

దప్పక నరులు లోకమున చరించిననాడు కలియుగము ధర్మయుగ 

మగును. ఏ గృహమందు గృహోధికారి గృహిణి ధర్మ బద్దులె కర్మల 

నాచరించెదరో యాగ్భహాము సర్వశు భ (శ్రీలతో వెలుంగుచుండును, 

ధనాశకు నరుడు బానిసగాని నాడే ధర్మమును కాపొడుకొన 

గలడుం ధనాశాబద్ధుడ డెన మానవుడు ధర్ణమును ర్యజంచు చున్నాము 

స 

పషకనులైన న ధరా  చేశేములతో కేదాంత భావముతో చ రాజిల్లైడి 

[గంథములవై గల [క్రయములను పెంపొందించి వ్యాపార దృష్టితో 

విక్రయ మొనర్చు ఇంతటి కశోచసియమోా? 

గీర్వాణభావలోగల సీతులను, రకరకములైన రూపములతో 

నుహావ్యాఖ్యలతో (శాయుట, పఠించుట సులభము. అ నీకి: వాక్య 
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'సముదాయమునందోక [ా వాక్యమునై. న యాచరణముశందుంచు 

“శాంత యో కప్ప మైనది. వ్యక్తి క్రి వా గూపమునకనుగుణ మైన యాచరణ 
ముతో జీవితము సాగించిననాడు 'పూజనీయుడగును, భ క్ష జనుల 
కుపిరెాకాగ నైన పవ్నిత (గ్రంధముల వై వఎగల వెలలను దిద్ది నెలపెంచి 
వి(|కయించుట హైందవమున శే కళంకనూపాదించినట్లనిపించుచున్న ది. 

“ఎక్కడై నా భావా! యనెదనుగాని వంగతోటవద్ద యనరాిదనేెడి 
సామెత  హింమామత [గంథములను విక్రయ మొనక్చెడి వారిలో 

స్వార్ధము లయాడ సార్థకత నొందు చున్నది. 

వ వముహ త్తరశ క్తి వ్యక్తి క్రి చే వాయించి భక్తులచే విరాళము 

లిప్పించి ముదణచేయించి "వేలాది పొత్తములను భ్ క్ర జనుల కమ్బించి 

యర్భసంప త్రి ని తువ్టీగా చేకూర్చి నదో! ఆశ క్రి ని మరచి. సయం 

ప్రజ్ఞతో లౌకిక భక్త కుడు (గంథ| క్రోయములను 'కారుమారొనక్సి 
విమర్శకుల దృష్టిలో "లేలిక యగుచున్నాడు. 

'గంథరచయితలలోను, వికయ మొనశ్చెడి వ్యాపార సంస్థా 
ధీశులలోను కొందరు ధనమే (ప్రధాన ధ్యేయముగానెంచి (శ్రీ గీతాది 
మహాగ్రంథములను సై స తము, సంతలో కూరగాయలవలె . కాలాను 
గుణముగా [గంథములవై గల నెలలను ఇంచి విక్రయ 'మొనర్భు 

చున్నారు. ఈ సూచనను ఆధ్యాత్మిక పెద్దలలోగల కొందను విధిగ 
గుర్తించి ధనాశకు తిలోదకములొసగి త్యాగజీవనులై. తదితర మతస్థుల 
విమర్శలకు గుటి-కానిరీతిలో నేటినుండిమైన చరించి ముముము జన 
సహ సములలో ధర మే నరుని. రతీంచును. ధనము కాదినెడి దివ్య 
భావనకు బలము శక్రిని చేకూర్చెదరని : హృదయపు ర్వకమైన 
ప్రార్థన. 

కే ౨_స్తవమత్మ్పపబోధ [గంథములు . హిందూవుత (పచార 
(గంథములక౦"కు. తక్కువ "నెలలకు సంఘమునకు: 'విక్రయ మొనళ్చుట 
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సర్వులకు "తెలిసినదే, దైవడర్శనము సద్ద)ంథ పఠనము తీర్భయా(శ్రా 

పర్యటనమాదిగాగల సాత్త్విక కర్ణలు శేలిక రూపముతో యున్న 

నాడే సర్వులు సంసిద్ధులాట ఉట కాలమున చూచు చుంటిమిం. ల? 

= పూర్వ కాలమున కాలీ రామేశ్యరాది య్మాతేలు చేయుట 

లోకమునాదు నూటి కొక్క-రిద్దరు, సర్భసౌకర్యములు సమకూరిన నవీన 

"కాలమునందు తీర్భయా(కా పర్యటన మొనర్చెడి భక్తుల సంఖ్య 

ంపొందినది. వ్యక్తి కాన్ రామేశ్యరాది - య్మాతేలు చేసివచ్చుటకు 

నమూడువందల రూపాయలు ఖర్చగుచున్నది, ఇట్టి యాత్రలు చేయు 

వారి సంఖ్య చాల తక్కువ. ఐనను, మూడువందల రూపాయలు 

ఖర్చుతో చేసెడి కానీ రా మేశ్యరాది యా| తొ పర్యటనము ప్రత్యేక 

బస్సుల నిర్వహిం చెడి వ్యాపారులు సతిపతికి శలిసి కారీ రా మేశ్వరాది 

యాతా పర్యటనము మూడువందలరూప్తాయలని (పచారము చేసినచో 

చేయవలసిన. పనులకు స్వ _స్పిచెప్పి వందలాది దంపశులు కాళీ 

ఠా మేశ్వ రాది + యా కొ పర్యటనమునకు సంసిద్ధుల్ల తహతహలాడు 

చుందురు. - 

. (శ్ర కాలీవిశ్వనాధుని పై యచంచల భ క్రి తోశకాదు, (శీరామే 

క్షరములో బోళాశంకరుడై న (శ్రీరామలింగేశ్వరుని పై విశ్వాసముతో" 

కాదు. నూూడువందలరూ పాయల ఖర్చుతో దర్శిం చెడి దృశ్య దర్శన 

మహాద్భాగ్యమును సగము ఖర్చుతో వ్య క్కి దర్శించవచ్చుననెడి 

లాభిదృప్టీితో యాత్రలు చేయుటవలన (ప్రజా హృదయములలో 

 సత్పరిణామము చేకూరదు. 

మన పెద్దలైన పూర్వులు తీర్థ యా[తల సృష్టించినది లాభ 

నష్ట్రముల దృష్టితో కాదు, వివిధ (పాంతములందుగల జనుల స్వభావ 

స్వరూప క ర్మాదికములను? వారి వారి దుష్ట శిష్టగుణ వృ ్ తి (ప్రవృత్తుల 

లోని పరిశామదశలను, బీద చేద బాధలుగల నరుల స్థితిగతి నివాసాది 

విశేషములను, -జేశశాలపా తొనుగుణమైన క్ర ర్మలను, దివ్యశ డి 
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స్యరూవులై న మహాత్ళుల దివ్యాత్న! పబోధరీతులను, యా[తాపర్యటన 
ములందుగల శరీర కష్టమును; వ్యవసాయ వ్యాపారాది కర్మలు లేని 
రోజులలో జెవ సన్నిధిలోచేరి |పశాంత మలితో నరులు భకితో మ ఎ న్ నా (పార్థ్ధనచేయు మహావకాశముగలదనెకు మహోన్న తాశయములతో 

Pre జరం 9 జస వ తీర్ధ యాతా పర్యటనములను సృృఫ్థంచి పుణ్యము స్రరుషూర్థ మని 
(ప్రబోధము లొనర్చిరి. . 

వ్య క్, శే తము లెన్ని దర్శి ౦చినను హృదయ శే త్రమునందు 
గల భౌతిక సుఖపిపాస తగ్గని నాడెట్టి ప్రయోజనములేదు. సా _క్లిక 
సంప త్సి దైవ భక్తిగల ముముకునులు -పరవు పవ్మితములైన . దివ్య 
వుణ్య మహావ్నేతగాజముఐను, విరాగమును చేకూశ్చెడి సుందర 
(ప్రశాంత పకృతి వాతావరణముతో. దివ్యములై. విరాజిల్లెడి. శ్రీ 
తిరుమల తిరుపతి (శ్రీ) శౌెలము, శ) సింహాచలము, (శ్రీ) ఎగువ అహో 
బిలము, (శ్రీ యాదగిరిగుట్ట, బు మీ కేశము 'యాదిగాగల వేత 

రాజములను భో క్స్ నో దర్శించి భగ వద్భజనము లొౌనర్సిననాడు విధిగ 
సత్పరిణామము నొందగలకు. | 

తీర్ధయాత్రలు (శ్రీభ గవబ్దతాది మహాగంథ పారాయణములు 

@ ఏకాదశి (వ తాది పుణ్యకర ఎలు. (శ్రీరామ - (శ్రీకృష్ణ నామ 
భజన సప్తారా కార్యక్రమములు, (శ్రీ శివరాతి జాగరణ మహో 
పర్వఘులందొనర్చెడి (శ్రీ శివాభిపేక మహాోకర ములన్ని యు 
సమాజమునందు “దయ, కరుణ, సత్యము, అహింస, (బహ చర్యముః 
మౌననిస్థ, ధ్యాననిష్ట, సత్య దత”? మొదలైన సా _్లక కర్మలను 
యలవరచి దుష్టుణరహితుల నొనర్చి భ కృమూ ర్తులుగా పరిణామము 
నోందించుట కే సమాజ వేమంకరు లై న "పెద్దలు - సువిశాల. దృవ్టితో 
కర్ణసిద్దాంతమునందిట్టి తాత్విక కర్భలను నిర్ణయ మొనర్చి (ప్రచార 

మొనర్చి (పమోదమును చేకూర్చిరి. 
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సదసద్వి వేకముగల సద్దుణ సంప తాడే మానవు డనాదినుండి' నేటి 

"వరకు గౌరవ మర్యాద సత్కార సన్మాన పూజాదుల కర్గుడై “వెలు 

గొందుచున్నాడనెడి సత్యమునే గత చరి(కాంశములు థృవపరచు 

చున్నవి. గుణముచేతనే జాతిని గహీంచవలయును. మోమోసక్తుఖై 

సత్క-ర్మనిరతు లై న వారెల్లరు ట్రహ్మవిద్య క క్ర కులే ఇందులకు 

దృష్టాంతము సూతాది వుపోమునులు విదుర ధర నదులు 

దీటిందరు - గుణమువే (బ్రహ్మవిద్య క్ట కలె. (ట్రహ్మజ్ఞూన సరవన్ను 

లయిరి.. ఎరదజో (బాహ్ముణేతరులు పరమ కేన్లులై నిపిద్ధాహోరములను 

సేవించక సదాచారపరాయణు లై స్తాపా యణ జప తపాదులను 

సలుపుచు (బహ్మవిద్యాసంపద్యశోవిశాజితునై పవి|తముగ కాలమును 

గడువుచున్నారు. పిఠలు వృ_ తీ గుణము స్వభావము సంస్కా-రము 

చేతను యథార్థ (బ్రాహ్మణులు (బహ్మజ్ఞునసంపన్నులు. ఈవిషయము 

చెవరును నిశే ప్ ధింపడాలరు. ఇది పరమసత్యము. ఈ యధార్థ లీ తే 

మునే [పస్తుత కాలమున పరదొమ్బుదవ శతాబ్లమున శ్రీ వ్యాసోశేమ 

సంస్థాషకులు శ్రీ సద్దురు మళయాళ మహ నీవర్యులు లోకమునకు 

పరమీదయామతితో. పే పే సలువిధ [గంథములలో బహువిధ 

(వమాణములతో (పబోధ మొనర్చి గణనీయమైన గుణములతో దివ్యా 

చరణమూూ రులై సాధుస స్వరూపులై విలశిల్లెడి శివ ల నెందరినో 

చాహ్మకేతరులలో తయారుచేసి సణవ్యవస్థకేంతో గౌరవ మర్యా 

దలు చేకూర్చి, కుముతులై న _్రాహ్న్మణుల గర్వమునణచి (బాహ్మిణ 

త్వము సత్త్వగుణ సంపద్విభవ మేనని ఎలు? తి చాటి పరమపదము 

నొందిరి 

శుద్ద సా _కిక తక్వ్వమునే బోధించెడ్ శ్రీ మహాభాగవత 

(గంథమునందు నోరదుడు దాసీ వు తుడుగానుండి, అపాడళుక్ష యికొ 

'జేచనుండీ కో ర్వీకళు క్షయేకాదశి వరకు. . చాతుర్మాస్యశాలమునం'చే 

పర మహాంసలగు మహార్దులద్యార (బహో్మోపచేశమునుపొంది : (హ్మ్ 
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జ్ఞాన సంపన్ను డయ్యనని కలదు, ఇట్టికధల స స్వరూ పములకుగల వునాది 

యగు గుణవ్యనస్థ్రను వినుర్భనా బుద్ధి చేత నరుడు గురించి సర్వజనా 

సమాదరణముతొో' - జనతా జనార్థ నుని శీవించిననాడు మహోన్నత 

దశను బొందు చున్నాడు. 

5 . భువనమోాహీ ని సంతాపకారియైన మాయా వా స్వరూవిణియగు 

శక్తిని నిర్మించి భక జనసంకటహరణు డై. జగజ్జనసోతప్మాతుడై "వేద 

స్యరూవుడై సర్వశక్తులకు నురాలకారణు డైన “శ్రీమన్నారాయణుని 

భజించుట మరచి, [కొత్త తేగా “వెలసిన వ్యకి గత శక్తులనే విషయము 

“తెలియని జనులు (పేమించి భజనలు సాగించుచు, భవబంధ విము క్రీని 

శేకూా డ్ కార్యక్రమములను త్యజించి తలకొకరీతి సంభాషణలు 

సాగించి విజ్ఞల తార్వింక సంభాపణముల నిరసించి, ' వునాదిలేని, 

యజ్ఞాలు సృష్టించిన, గత కాలమునాటి కట్టుకధలనే విశ్వసించి 

“దారములేని గాలిపటములి రీతిగ వికృత భావోన్న తుల న మానవులు 

"స్వేచ్భావిహారము లొనర్పుచుండిరి, 

నిజమును గుర్తించడి నిజభ_క్రమణులకు కట్టుకథ లలో, గట్టి 

కధలలోగల (పథానాంశేమైన ధర్మకర్మ రహస్య “ముక్క-టిమే. 

“పచ్చికాయలను రకరక 'వదాగ్ల్గ గ్గ సమ్మేళనముతో వండి, తినెడీ వారికి 

పాకళ్ళోస్త్ర సిపుణుడందించి సంత ప్ర పీ నొండించిని రీతిగ, కవి: సంఘ 

శేమాభిలావతో తనకుగల సరస సుందర _ సారస్వత శకి తో, తన 

లోకానుభవమును స్వానుభవమును తానుపాశించెడి దై వశేక్తి ప్రసార 

బలముతో కథలను నిర్మాణ మొనర్చి తనతోడి సమాజమునకందించిన 

నాడు వివిధ సంస్కారములతో లోకమున చరించెడి .మూానవులు వారి 

నాది మనస్సులకు నచ్చిన విషయములు సత్యములనుచు తదితర విషయ 

ములు కవి కల్చితములని నిరసించుచుందురు. 
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“ఆ నాటి అ యోధ్యాసురీళుడై న (శ్రీరఘు రామచం|దుని భగవ 

దవ తారమని ధర్శరతుణ కరుదెంచిన మాయా మానవ వేషధారియని - 

(శ్రీ వాల్మీకి మహి శ్రీరామాయణ రచన "మొనర్శిన కారణముతో 

సర్వలోకారాధ్యు డై నేటికిని (పతి గామమున వివిధ శై ౦కర్యముల 
నొందుచు విలసిల్లుచున్నా డు, 

లోకమెంతో విచ్శితమైనది. శక్తిలేని భక్తి లేని ధర్మకర్మా 

చరణము వేని సామాన్య వ్య క్రిని ఏ కవివుంగవుడై న సాహితీ సమర 
మార్హాండుడై న, “భగవదవతారము మహోశ క్రివంతుడు ఏీరాగ్రోస 
చక్రవర్శియని, లోకమంతా మోకరిల్లి ము కి నొందినదని” రచన 
లొనర్చి (పచారముచేయరు: 

సామోత్ " భోగవదవతారమై భారతావనియందవతరణమొంది 
సర్వజన వేమంకరు డై స్వార్థ త్యాగిమై. సత్యవాక్పరిపాలకు డై కష్ట 

నష్ట్రములకు గుజియె దుష్టజన మారణ మహాోకర్శ ధర్శనిర్యాహకుడై- 

పతియై బహుకాలము వర్ణి ల్రీనన్కు కవి ఆ భూపతి జీవిత చరి తాంశ 

ములలోగల సూత్మదోపషములను తొలగించి భూపతి నిర్వ ర్హించిన 

సా _త్వ్వికకర్య 1 (పభావశ కలను వ ర్లనాత్త కముగ పది జెట్లు చింపాందించి 

పవ్మితపద భావసంపుటేకరణ మొనర్చి మహా శకావ్యముగ రూపాందించి. 

లోకమునుదు సాహిత్యాభిలాషుల్రైన._ వెద్దలకందించనినాడు గత, 
కాలమునంద వతరణ మొందిన మహావ్య కుల మహా త్తమకర్భలు వాని. 

ఏీశేషములు నేటి లోకమునకు వ్య _కృముకాజూలనుం 

. ఈ కార్య కారణసం బధ మునకు వునాదిక రృలు చరి తనాయకుడు, 

చరిత్ర రచయిత, “జననీజనకులు లేనినాడు - సంతతికవకాశము లేసి” 
రీతి  కవికల్చనాశ క్రి లేనినాడు కథానాయకుడు సమాజమునకు 
"కెలియబడడు. కధానాయకుడులశేనినాడు కవి శ కి, సామర్శ్యములు 
లోకమునకు తెలియజాలవు. 

17) 
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ఆదర్శకవుల కవితలే లోకపురోగతి!ి దివ్యసోపానపం శ్రి, 
దుస్వార్థపరులై నాస్తికహృదయులై కీర్తితపనతో పరితపిం వెడి కుకవుల 
కవిత్వము లెల్ల లోక తిరోగతికి |పథానము'లై యున్న వి. 

అదర్శవినిర్భలజ్లీవిత గమనములొనన్పెడి మహాకవుల రచనలలో 
నిరాడంబరత నిత్యసత్యనిరతి లోక తమంకరద్భృష్టి వివిధ తాస్తాగ్థ 
రహస్య వివిరణములు, భక్షిజ్ఞానవై రాగ్యత త్త సముక్యోప దేశములు 
తాండవించు చుండును. 

ధర్మా (ప్ర్రపరిజ్ఞానము కావ్య పరిచయము సద్దురుభ క్షి నిత్యేధర్శ 
కర్మానుష్టానము నిరాడంబరత పాపభీతిలేనికవుల రచనలలో, నా సి కొతే 
స్వార్గపరుల వాగ్యాదమునకవ కాశము, పాపకర్మాశ క్రి ధర్శకర్నల వై 
నిర్యకి, నింద్యకర్మలలోర కి గల్లుటకెంతోయవశాశము విజృంభించు 
చుండును. 

మహాకవి క్రీ బమ్మెరపోతనామాత్యు డంతో భకి రస (ప్రపూర్ణ 
హృదయుడై నిశ్చలచిత్తుజై నిరాడంబర గ ఫహస్థ్యాశమ నిర్యాహకు డ్రై 
పతితపావనుని భగవానుని దివ్యాదర్శ మహాగుణ! గహణ పారీణు డై. 
(శ్రీరఘురామపదకమల శేవానిరతుడై ' లోకమునకెంతో గుణపాళ 
మొనర్చి పావనజీవన విధాతలగా ' రూపొందించనెంచి, మధుర గాధా 
మహాభాగవత నిరా గణమునకు శ్రీమన్నారాయణుని కోరగా నెన్ను 
కొని జీవన్ను క్రిసా మాజ్యమునెంది సర్వభ కృజన స్తోతపాతుడై 
మహాకవియై తెలుగువారి హృదయములలో భ కిని మేలొ-ల్సి 
చిరకీ ర వర్ణనుడై చెలుగాందెను. 

నరుడు కర డసిద్దాంతములను నిరసించి నిత్య జీవితా చారణమునం 
దుంచనినాడాతని భ కి జాన యోగాది మహాకర లస్నియు నివ. లములె మ్ల ఆ ఖంయిన్హా 
పనికిచూలినవాడ గును, 
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సద్దురూపచేశ కాలమున ముముశుువు గుర్యా'దేశేములను నిర్వ 

ర్రించగలనని |[పమాణములొనర్చును. పెండ్తికువూరుడు తన వివాహా 

కాలమున పెండ్లి పెద్దలు, పురోహితుని సమయంలో మంగ ళధ్యనుల 

సందడిలో మంగళస్నూతధారణ సమయమున “అ న్రైచ కామేచ 

మోవేచ నాతిచరామి” యని ముమ్మారు [పమా ఇములొనర్సును 

కాలక్రమమున నరుడు నిత్యజీవిత జీవ నకర్భనిరషహాణ సవాయములందు 

వెద్దఅతో నెక వేర్పగలను, నిర్వర్సి రించగలను, పూ _ర్థిచేయగలను, 

నితో నుడివిన( 3 పకారమే మో సన్నిధికిరాగలను, కార్య! క మమును 

విజయవంతము చేయగలను, ఆరుమూడైన మూడానైన మాట 

త ప్పెడివాడనుకాదు, నామాటకు తిరుగులేదు, మిరు నిర్వహిం చెడి 

ధర్మ కార్యమునకు చేను నూటపద హోారురూపాయలు విరాళము బంపిస్తాను 

నా చేరు వేయించండి బాబూ! యని వాగ్దానముచేయుటయు, మొద 

లైన తా _క్ల్విక సా తిక కర్మలలో తప్పటడుగు చేయుచున్నాడు. ఇట్టి 

యసత్యవాది కర్య్శసిద్ధాంతమును పాటించక భక్తి కి జ్ఞాన "వె వైరాగ్య 

[పబోధములు తీనలోడివారికి చేసినను (ప్రయోజనము లేదు. కర a 

'యోగమునందు నిర్గ రి రి 0చవలసిన సత్వ వా క్యాచరణము పరధన కాంతా. 

విర కి పరోపకారమాదిగాగల కర లను త్యజించి లోకమున చరించిన 

నాడు తరించ లేడు, 

ధర్మమునుత్యజించి దై "జె వములేడని స్వయం ప్రజ్ఞతో మాయకు 

బానిస్హైన మానవుడు యసత్యకర్శలతో ధనా కాంమౌతపనతో 

ర్మాతింబవళ్ళు సమాజపర మైన ధనమును స్వాహాచేసినను సుఖజీవన 

మొనర్పజాలడు. వై వై వెచ్చు కష్టనష్టములపాలగును. “దొంగతనము 

చేసెడివ్య కి భార్య మెడ కాకీగాయుండవలసిన జే” యని "పెద్దలు 

సలుకుచుందురు. వ్యకి కష్థార్థిత మే బలువగలదు. 

పాపము పుణ్యము మనము సృష్టించినవే. నరుల కృషితో. 

నిర్శాణ మొనర్చిన .. గుడిలో దేవతా న్మిగహమును _పతిష్టించినది 
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మంతాలు తంళతాలు యంతాలు తెలిసిన "పెద్ద లే. గట్టిగట్టి ట్టి వాక్యము 

లను మం[తాలనుచు చేవభాషయనుచు తెలిప విద్యగలవారు లోక 

మున వాకొనుచుందురు. "దేవుజే నిజమైనచో శకి యం|తీమునకు 

మంతమునకు యుండినచో గుడిలోగల పాపాణ ప్రతిమ నోరువిప్పి 

యెప్పుడేన మాడ్డినడా?! సదాయర్చిం చెడి డి పూజించెడి పూజారి వినెనా? 

దుష్టవృ _త్తిగల దుండగులు "బేవునివైె గల సకలవిధ సువర్ల రజి తాభరణాది. 

వస్తుసంప తిని దొంగలించిననాడు  ేనుడులేచి వారిని నిశ్రీంచి 

సంరశీం౦చుకొచెనా? వేదపారాయణ మొనర్చెడి పండితులు దె వార్చకు 

'లెనను జరుగనున్న దొంగతనమును గుర్తించి జాగత్తపడి చై వా 

భరణములను నిలువుకొనగల్లితిరా! అనెడ్ "పశ్నలతో నరుడు సమస్యా 
పరిప్కా-రమునకు సరియైన సమాధానముచిక్క_-క సతముతమగుచు. న్నాడు, 

పరమపమ్మిత్రములై మహాోథ క్తి వంతములై. మహిమాసంపద్వి 

భూతితో లతులాది భక్తుల నాక రించెడి గొప్ప "దేవాలయముల నెడి 

సద్యశస్సుతో విరాజి'ర్లెడి శ తిరుమల-తిరుపతి, (శ్రీకాళవా స్త్రి 

శ్రీవైలము, (శ్రీ భ_డాచలము (శ్రీ యాదగిరిగుట్ట మొదలైన' 
"బేవాలయములలో నొక్క-టిమై నిక్యపూజాదిశై ంకర్యములతో గిరిపై. 

(పశాంతవా తావరణముతో విలశిల్లెడి (శ్రీ) సింహాచల వరాహా నృసింహ 
స్వామివారి చేవాలయములో నిరువది శతాబ్దమునందు దుండగులు 

నిలువుదోపిడి చేసినార నెడి పత్రికాసమాచారమును విన్న ముముమ్షువుల 
కెంతో చాధ యాందోళనలు వేకూరినవి- 

ఆందోళన 'లేకాక, ఎంతో కాలమునుండి డేవుడని సమాజ మెంతో 

భ క్రితో బహువిధ కై_ంకర్యములొనర్చి భజించి వారివారి యిక్క-ట్ల 
నుండి వము క్రి నొంది డై దైవారాధనలో. జీవితములను గడె వెడిస్టీతియం 
దిట్ట దైవాపరాధకర్శల విషయములు విన్ననాడు = జీవని శ కి, 

యేమైనది! ఆలయ) పాంగణమునందడుగిడిన వెంటనే దుండగుల నత 

దృష్టిని నాశనముందించలేదా? ' అక్రమ నూ ర్లానువ ర్హులెన సీఛ' 
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మానవులచేతులను _స్తభింపచేయబేదా! యనెడి సం చేహోస్పదములై న 
(పశ్న లెన్నో భ కుల హృదయములందుద్భవించి సంతాపమునకు గుట్రీ 
యగుట కవకాశమున్న ది, 

అనేక చేశములయందింశో నొప్పగ (ప్రణారమునంనున్న ట్టి 
క) స్తవ మతమునకు మూలవురుషుడు' మతక రమైన శ్రీ వసు క్రీస్తు 
(పభువువారినానాడు యూాధులెంతో కఠినమైన. శిలువ - శిత వేసి 
బాధించిననాడు రనవ్నీంచుకొను శ క్రి లేదా? యనెడి. [పశ్నలు 
సమాజమునందున్న వి, - 

' ఇట్టి ద్రైవకర్ణుల విచ్మితలీలలు - నరులెల్లరకు ' తెలిసికొనుటకు 
సాధ్యముకాదు. ఇందులకు సరియైన సమా భా నము పెద్దలు నిత్యము 
పలికెడి సూక్తులయం బే తాండవించుచున్న ది. *బేన్చనికి కెలియని'జేది. 
యునులేదు. దుష్టూత్ఫులై న చోరుల మనోగత సంకల్పముూన్నియు: 
"దేవుడు గుర్తించి శికీంచగలడు. వినను సాశ్నీగ నిరీశీంచుచుండును.. 
సామాన్య మానవుని జేబులోగల ధనము నెవ్వరైన ' దొంగిలించిన-చో 
నాతనిముతి తారునూరై తందనాలు [తొక_సాగును,. దొరలను 
దొంగలను సర్యులను వారివారి. కర శై లకనుగుణముగ సృష్టించి జగత్తు, 
నాడీం చెడి నరసింహస్వామికి రత్నాభ రణములవై | భాంతి వోరులవై 
బ్వేపముగలుగునా! సర్వజీవులు "దేవుని సంతతి. ఆసంతతిలో కొందరు 
భూప్.౦చినను కొందరు "ద్వేషించినను సంతోష సంతొపముల నొంజెడి, 
వాడు చేవుడుకాజాలడు. 

జగన్నాధుడైన చేవునికి ' నరులలం కార మొన ్ చిద రా? [పసా 
దము లక్బించెదరా! భ_క్తిగల మానవులు సంకల్పించుకొనిన 'కరులు 
కర్తవ్యములు. ేవటేవుడైన మహనీయనూ ర్తి (శ్రీలన్మీనృసింవా' 
మూర్తి కన్నుమూసిననాడు, స_ప్పపాదోధులేకమై సర్వజగత్రును 
తనలో కలువుకొనగలడు; అట్టి యన్యయుడైన నరసింహటేవుని శక్తి 

తలలు దివాను ఎం ఇచకుకయాన కడా దల యనం 
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“రేనివాడని తేలినీకలియని నరులు నదరును కాలమును దుర్భ్వ్యయ 

మొనర్చు చుండిరి. 

నరులొన ర్చెడి పాపకర్షలఫలము కాలగమనమునందనుభవము. 

నకువచ్చి సర్వవిధముల పతనమునొందించి పడరానిపాట్లకు గుజీచేయ 

గలదు. దొంగనాడు తానునాగిం చెడి చోరకర్శ విజయవంతము 

కావలెనని (మొక్కుబడి చెన్గించుకొనెదనని ప్రార్థనచేసియే దొంగతన 

మొనర్పుచున్నాడు. అ కారణముతో ేవుడుపేతేవహించుచున్నా డని 
లోకమున కొందరు పలుకుచున్నారు. 

ఇట్టి విపరీతవ్యాఖ్యానము సమంజసముగానేరదు. కారణమేమి? 

కన్నతగి నర్గించినతేజి తనబిడ్డకువలసిన వస్తువుల నొసంగి గౌరవముతో 

(బోచుచున్నది. ఆతల్లి చే కన్నబిడ్డ పరుష వాక్యములతో బలవంతముతో 

వస్తుసం గహణమొనర్సిననాడు తల్లి కోషావేశముతో . “ఓరీ! సీవు 
పుతుడవుకాదురా! వుతరూపముతోయున్న పగవాడివిరా! నీక్షు 
వినాశము తప్పదురా! .నీ పాపముపండిననాడు కన్నీటితో కృంగి 
కృశిం చెదనురా!”యని వెగటు వాక్యములాడురీతిగ, నరుడు భ క్రి తో 
వ్మిగహారాధనయొనర్శ్చి చేవుడని భజించి శానుక్రలర్సించి . మనః 
పూర్వకముగా _ సత్వశ కిగలదనెడి యపారవిశ్వాసముతో జోహారు 
లొనర్చి సకలబంధములనుండి విము కి,నొందసాగును. అట్టి శక్తిగల 

దేవతావ్మిగహములపవై తళతళ కాంతులతో మెరసెడి సువర్ణ రజిత 

రత్నాభరణములను, నరులు స్వార్థముతో, . “దేవుడు నరుడువేసిన 
(పతిప్టించిన సుందరపాపాణ| పతిమయే! మేము సం|గహీంచిన మమ్మేమి 

చేయుననెడి” దురూహలనో దుసష్ట్రకర్మ కుషక్రమించి దైవాపరాధ 
కర్మలు సాగించిన నాడ్మాపతిఫలమూరకపోదు.. . 

కొంతకాలము భువివై చరించి కాటికే7డి కఠిన సమస్యా 
పరిప్కారమునకు మార్గమశ్యేవించక, పొట్టకూటి. తగినకర్మలనువీడి 
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"సుళువుగా నోరులేని దేవతలపై గల బంగారమును కబలీంచనెంచి 

వ(కకర్న లతిజా గ త్తతో నిర్వ ర్మించి గుడివీడి దూర పాంతముల 

శేగినను, కంటికి కన్పించని సర్వగతమై శక్తివంతమై భాసిల్లెడి దైవ 

వ క్తి ఏరవిశృంఛభణముతో ఏశ్యవ్యా ప్త ప్తమె _దుష్టకర్ణలు సాగించిన 

దుండగుల వెంటనంటి పట్టి బంధించి పరతపింపచేసి నిష్టదర్శి దులుగా 

చూర్చి ఘోర వ్యాధులకు  గుటి జేసి జ్రీవచ్భవముల కరణి ఇావుగాని 

చావుతో సతమత మొనర్చి దైవశక్తి లోకమునకు బుజువుచేయు 

| ననుటలో యెవరి కెట్ట సంబేహమువలదు. శాలమే క్రమముగ 

సాత్యుమివ్వగలదు. 

ఘోార (కూర వ్యాధులతో విశలాంగులై. తినుటకు తిండి లేక 

కట్టుటకు బట్టలు లేక నివాసమునకుగేహములు తేక వీధుల కిర్ముపక్క-ల 

లోను ఉనాలయసోపానపంఖు, లలోను “శీకలు చేయుచు “బాహో 1 

పాపకర్ణ్శలు చేసిన పావులము నయావై సా ధర్శముచేసి పుణ్యము 

నాన్టించుడి” యనెడి రోదనధ్యనులు సర్వులకు విన్పించుదు వారి 

దురంతదుస్థితి కన్పిం! చుటలేదా! వాజెల్లను గత కాలమున కన్నుమిన్ను 

తెలియక చేనుడు లేడని నానస్తీకులై దైనా పరాధకర్శ లొనగ్బ్చిన 

నా రేనని మహాత్ను లైన (శ్రీ భగవాన్ రమణమహర్షి శ్రీ రామతీర్థ 

స్వామి శ్రీ మహాత్మాగాంధీ తదితరులైన (ప్రవక్త లెందరో నొక్కి 

చెప్పిరి 

తాళ్కా-లిక సుఖభోగ సంతృ పి కె లోకమున యజ్ఞాలె న తీ 

పురువులు భవతవ్యస్థితులను మరచి పేయకర్మలొన్చు ధనమును . 

“తేనెటీగలవలె” నిల్యచేయుచున్నారు. దుష్ట్రకర్శార్థిత్ ధనమువలన 

నరులు లోకమున సుఖములను బడయజాలరు. 

సేద పౌరులలో సంస్కారముగల వుణ్యహృదయులు పరుల 

కపకారములేని కర్ణలచే సదాయొనర్చుచు హోయి. యానందములను 
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పొందుచు 'తృకుృతో శాంతితో న్నిదించూచుందురు. ఈ కష్టజీవుల 

శెన్నటికి రోగములు రాజాలవు.' నష్టములులేని రోగాది ఇాధలులేని 

[పపంచ రాజకీయములతోో పని లేని నిరాడంబర జీవితములనే గడవు 

చుందురు. ; 

వకష్ట్రములులేని కష్టములొనర్చని పట్టణజీవితములొనర్చెడి స సుఖ 

భోగలాలసులై న నరులశేరోగాలు సంప్రాప్త పములె లైపసగ లప దార్భములను 

తినుటకు ఏీలులేక శే వద వాని భోజనమునకుసై తము తక్కు-నైె స "సాద 

ముతో భోజనము గావించెడినారు నేటి, కాలమున ఫ్రోత్రొ లలుగా 

కన్చించుచున్నారు. దీనియంతటికి కారణము (క్రమశిక్షుణములేని డాంబిక్ర 

ఎదెసోస రాధకర లను. సోగించుకేనని పాఠకులు తెలియవలెను. 

ఏ కష్టములేని మైశ్వర్యవంతుల బిడ్డ ఓడలు శనుచేసె డి పనులు లేక 

యారోగ్య మై యాహారమునుతిని చీర్చించుకా నజాలక చివరదశలో 

తప్పనిసరియై వ్యాయామాదికర్శలలో ప్రవేశించి తమతమ కండలను 

కఠగించి మిక్కిలిశ్రమతో కడ కారోగ్యవంతునై. పరిణామ మొందు 

"చున్నారు. కర్ణుయొ సర్పి కష్టంచకతప్పద నెడి. . నిజవిారూపమున 

వ్య క్రమగుచున్ని.. 

సర్వము తనయందేయున్నది. "తానే. సర్వమునందున్నాడు, 
ఈ యదతత _త్వేమును తెలియక కొందరు అతెలిసియు : స్వార్థ 

వ్యా మోహమునకు .? బానిసలై కొందరు, సంభవ్యతి శేకములై.న శే బాయ 

కర్మలతో. చరి ంచుచున్నారు. 

జనసీ జసకులు బంధుమి|కౌది సోదరులు గురుదె వము మొద 

లైన వారెవ్యరైనను కారణములేక నరుని. కరుణతో చూడరు. 

“అట్లు పై వెట్రినమ్మ యట్టున్నరలభించు” ననెడి' యార్యోో క్కి సర్వులకు 

వ ర్రంచుచుస స్నది. 
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భూమిని జేవతనియు, భూనాధుడైన . (శ్రీమన్నారాయణుని 

జేవుడనియు సర్వమానవులు, సహజముగా సంభాపించుచుందురు. 

ఇంబెంతో విశేపార్గము వ్య కృమగుచున్నది. (పతి ప్రాణి గర్భమునుండి 

బయ ల్వెడలి భూమివై. పడి “క్యా” 'యని 'పొర్టనచేయుట కారంభము 

చేయును, 

మాతృ గర్భమునుండి విడివడిన నరుడు, భూమ్విపెపడి పొరలుచు 

కాల క్రమమున చింపెొంది చెద్దయి చరించి యాభూమి చేనబ్బు కర్ష కర కుడ 

కఫ్టించి పాటలు పండించసాగును. కొందరు న్యాపొరులై యాభూఘివై వె 

పండిన వస్తుసముదాయముసే కొనుగోలుచేయుచు తదితరుల కమ కము 

చేయుచు "శీవనముచేయసాగుదురు: కొందరీ భూమివై పెరిగి పెద్ద లై 

ఘనమైన చదువులతో యున్నతోదో్యోగములొనర్భి హోయిగ పికారులు 

చేయుచుందురు. కొందరు భువివై పెరిగి పెద్దలై కవ్లుల్తై పండిశులై 

కధకులై, గాయకులై, జ్యోతివ వాస్తుశాస్త్ర విశారదులై భూపతులై? 

యోగులె, ; స్వాములై, మహాత్ముల పరగుచుందురు. ఇన్ని రూపాదు 

లతో విలసిల్లెడి నరులలో నూటికి తొంబదిమంది, భూనాధ్యుడె 

జగత్సతియె 'సర్వక క్తి కిశో వె వెలింగడి “దేవుని పూర్తి రిగా మరచి, సంసా 

రమే సత్యమని, సతిసుత ధనాది సుఖ సంతోపాదులే నిత్యమని డిన 

దినాభివృద్ధి చెందెడి చేహములే, ఇాళ్యతానందమునకు నిలయములని 

నమ్మి, నురణ ముకనాడు గలదనెడి మూటను వురచి దె జె వదర్శనమున 

శెట్టి తా _త్తింక కర్మలను చేయక నానాటికి శ క్రి తయమై రోగాలపా లై 

మాయకలోనై. కడకు వృద్దులె (పొణములను గోలోయి భూమిపై. 

పడి శవములై. కాటికి రాయబడి శాష్టములలో చేరి యగ్ని 

“కాహుతియై భూతి రాశిగామారుట సత్యము, కాదనగలమా ! 

ఇట్టి భాగ్యుమునకు కలి వూయాగస్తుడై న మానవుడు పది 

నాది సర్వము నాదే యనెడు దుర్భావముతో 'ధనాశతో ధర్మ కర 

18) 
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లను త్యజించి ధనము నార్జించి ైవమును మరచి నయావై చీనియు 
తన వెంట తీసికొని చనుటకు సాధ్యముగాక జేహాభివానముతో సంసా 
రమువైగల వువుకార బంధనముతో పాపక ర్మార్టిత పాయసాద్ది 

పదార్థ భతణలతో మధు మాంసాది మకు పదార్థ సేవనముత్తో 
కండలతో పెంచిన మొండిబేహమునుసై తము గతిలేక మట్టివై వికచ్చి 
చరిత్రకు స్వ _స్తిచెప్పి. యెక్క-డికో త్రరలిపోవుచున్నాడు. జను లెల్లరు 
యేనాజో. యొకనాడీస్థితి ననుసరించవలసిన బేనని “తెలిసి తను మనో 
ధనాదులను సద్వినియోగ మొనర్చుశుంతో ముదావహము కర్తవ్య 
కర శ్రమని తెలియదగిన .నత్యేమైయున్న ది, 

థ్రీ సద్దురు జీవుల మహత్తర మహిమాన్విత శక్తియే భ క్రిగల 
శిష్యుని సంసారసాగరో తృరణమునొందించి తరింపచేయగలదు. భక్తితో 
ధర్మాత్ఫుడై సద్దురుశక్రిని సదానమ్మి చరిం వెడి శిష్యుని పరిరవ్నీంచ్లి 
భనవసాగరమున మునకలు వేయనిశ_క్రిని పసాదించెడి చేశిశేం[ దులు 
శశీ శీ సద్దురు యోగానంద నరసింహస్వామి చారు. (శ్రీ లక్ష్మీ 
నృసింహస్వామిక భావ తారమరా_క్లు లె, | ప్రకాశముజిల్లా మార్కా-ఫురము 
సమీపమున (శ్రీ కిపిభగిర్లియొద్ద (శ్రీ నృసింహ[ బా గ్యము నొందిరి, 
మహేశ క్రి స్వరూవు లై నమ్మి 'సవించెడి భ కుల బోచుచు నేటికిని 
వెలుగొందు చుండిరి, (ప్రతి సంవత్సరము శ్రీ, పువ్యశుద్ధ (త్రయోదశి 
మహాపర్వ శుభదివసమునందు, భకిగల శిష్యుల నెవాసహకార 
సంపత్తితో * ఏరి వుణ్యారాధన మహోత్సవము మహా వై భవముగ జరుగ్న 
చుండును. భి థక్రిగల వాజెందరో స్వామివారి వుణ్యారాధన్ల 
కార్య! కమమునందు పాల్పొనుచుందుర్సు. వారివారి జీవితములను జీవిత 
పర మైన కర్శలోపములను సంస్క-రణ మొనర్సుకొనుచు వుణ్యజీవన్లులై 
"మెలగుచుందురు. 

ఆదళ్శాధ్యాత్నిక చేశి'కేం|ద్రు ఎతైన (శ్రీ సద్దురు యోగానంద 
నరసింహస్యామివారి యోగాత శ్ర మహాథ క్రి యే “కర సిద్ధాంతము” 
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సీ విధముగా గుప్తలోచేరి వాయించినది. అట్టి దివ్య వైతన్య 

స్వరూపులై న శ్రీ సద్దురుస్వామివారు లభించినను, . మాయా 

బద్దులెన శిష్యులు సంసారసాగరతరంగ తాడనములకుగుఆి మై |శీసద్దురు 

నాజ్ఞలను, వారి మహసీయ మంగళ మధురసుందర సత్య సంచేశముల 

లోని లోతుల గుర్తించుట కశ కులె కాలమును నారికాయములను 

కామ్యకర్శల కే దుర్వ్యుయ మొనర్చి కడకు కర్మ శేషముత్ లోకమును 
ఏడుచున్నారు. . 

సంసారఫోరశాననమున విచ్చలవిడిగ సంచారములొన శ్చెడి 

నరులు, వారి గతకాల వుణ్యకర్శల (పభావముతొ డై సద్దురు సన్నిధికి 

చేని సద్దుర్యాబేశ మహామంతమునుపాంది, దీతతో సశ్యనిరతితో 

నిరంతర జపానుష్టానశ క్రితో, _జీవనభృతికై సంస్కా-రమునకు తీగిన 

వృత్తితో చరించుచు, కామ్మ ళో ధాద్యరిషడ్యర్లమృగభంజను నై సర్వ 

జన చిత్తరంజనులై ముక్తి మాగర్గానువర్శనులై సంసారసుఖ పిపాసా 

విరక్సులై సర్వభూత సమాదరణచిత్సు లై సర్వసంశయరహితు లై 

శ్రీ సద్దురుపాదసం సేవను లై. చరించిననాడు కైవల్యము నొంటెదరు. 

మహోకవు లై పండితు లై. గాయకు లై గౌరవ ఘన సన్మానముల 

నొందిన నరులైనన్కు వారి వయస్సులందొనర్చిన శొ(న్ర్రు నిషేధ 

సంఘాపకార కర్శలఫలము విడువక వెన్నంటివయస్సుడిగి శ క్రి మీణించిన 
రోజులలో విజృంభించి పలురకనులైన బాధలకు గుటి చేసి చెసా 

పరపతిలేని దుస్థితిపాల్లేసి కస్ని టిలో కాప్ర్రరము చేయిం చును, 

నరులిట్టి - వ్య కులనుభవించెడి కడగండ్తను కన్నారజూచిన 
నాడైనను కర్ళశ క్తి విజృంభణ భయంకర స్వరూపమునకు వెరచి 

వారొనచ్చెడి అన్యాయాస త్యా కమచార్జన్య దుష్టనష్ట కష్ట కర ములకు 
, జి లు టు అ 

తిలోదకములిచ్చి ధర్జుకర్మలు నిర్వ ర్పించిననాడు తీర్ణ స్వరూప్పులె 

యాత్మానందు.లై భువివ్గీల్లగలరు. . 

కార్యసిద్ధి చేకూ రెడు సమయమువచ్చెడి వజుకు  నరులోర్పు 

వహించక. హృదయాందోళనలతోో 'తహతహలాడినను కార్యనిర్వహ 
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ణాధికారులకు ' జోహారులర్చించినను [పయోజనమును బడయజాలరు, 

నరులొనర్చెడి సత్కర్మలు పరిపక క్యమై ఫలమును చేకూ ర్చెడి మహాపర్వ 

శుభసమయములందు నిరాకరించినను నిరపేతకుడై నను వీడక, వరించి 

తరింపచేయును, చ్వేషించినవాశే _పేముతో పూజించి సోోతము 

లొనర్పుచుందురు. 

వ్వ క్తి (ప్రారంభించిన శా స్త్రృవిహిత కార్యములందు విఘాతము 

కల్టినను, ధీశ_క్తితో ధీరత్యముతో పట్టుదలతో శ క్షివంచనలేని కృషితో 
కర్శయొనర్చిననాడు తప్పక కార్యసిద్ధి చేకూరగలదు. 

వ్యకి, కి, సాగించచెడి శాస్రుని పే.ధ కార్యారంభమునందు జయము 

లాభము సంతో మము సంఘమునందు పలుకుబడి “పెట్టుబడికి రొఖ్కము 

లభించినను బహుకాలము నిలువక, వచ్చినలాభవ మునకు పదిరెట్లు 

నష్టముచేకూరి పలుకుబడి నశించి పెట్టుబడికరవై పతితుడై పలు 
బాధలకు లోనగును, 

_ జగత్తున స్వార్భరహితకర్శ నిర్వావాకులైన సత్యాళ్ళులశే 
భయము బాధ్యత భక్తి మెండు. స్వార్ధపరు లై సీతినిజాయతీలను మంట 
గలిపి విచ్చలవిడిగా సర్వస్థల సంచారములొనర్వెడి కలికాలపు పెద్ద 

మనుష్యులకు భయము భక్షి బాధ్యత పూర్తిగా శూన్యములై. నవి. 

ఇట్టివారి నోటిమాటలకు నోటు [వాతేలకు విలువ. నశించినది, 

కట్టుకున్న సతికన్న, కుమారులు ఇరుగుపొరుగు పెద్దలుసైతము వీరి 
వాక్యములనమి (పవ రించరు. పీరికి చేతిలో వె సలున్నంత కాలమే 

భుక్తి: 'లేనినాడెవ్యరు కరుణతో సంభావీంచి సహాకరించరు. ఇట్టి 

దారుణ నాతావరణమునకు గుటీమైన కలికాలవు మధ్యవరులై నట్టి 

యీ పెద్దమనుషుల హృదయములంబెట్టి స నత్సరిణాముము కన్సట్టదు. 

పీక్రి జీవితములు నిరర్ధక కములు (ప్రయోజనళూన్యములు భూవమికిభారము 

సమాజమునకు కళంక హేతువు. ధనమునైై యెట్టి నింద్యకర్మలనై న 
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సాహసముతో చేయుదురు. ఇట్టి చెద్దమనుష్యులనుమూాచి నమాజము 

ఛయపడుచు తప్పక సంభాపణములు చాగించుచు "కాలమున శై కాచి 

వేచియుండును. శ క్రి గల్లియు తనకంకు తక్కు_వస్థితి బలముగలవారికివ్వ 

వలసిన బాకీలకు తిలోదకములొసంగ మరణమును చురచి .ఛయమువీడి 

చరించుచుందురు, ఇట్టి సంఘాపశారులై న చెద్దవునుష్యుల జౌర్జన్య 

దుష్ట్రకర్శలు పరిపక్కమై వారి పాపము పండిననాడు, సమాజమునందుగల 

శక్తి యేకమై విజృఖించి పెద్దమునుష్యుల రూసములోనున్న దుష్ట్రనరుల 

నంతముచేయుచున్నది. | 

ధర్మశక్తి స్వరూ పము 

ఈ కర్ణ చ్శకపర్మిభమణములోని లోతులను నీతులను పరిణామ 

రీతులను పాఠక సోదరులు గుర్తించి ధగ్మాత్ళుల్లై ద్రైవభ క్రిపరులై 

ధర్మకర్శలకు (పోత్చాహమునుచేకూర్చి. ధనమును సద్వినియోగ 

మొనర్చిన, హైందవమత మహోన్న తౌశయములకు బలమునుచేకూర్ని 

మతోద్ధరణము నొందించిన గొప్ప పుణ్యమునార్థించి సద్యశష్సుతో 

కలకాలము పర్టిన్మిగ లరు. 

సాంర్లతారగు-లె సృత్సవ_ర్భనముతో పరోపకారపరాయణు ల 
ఏథ్ $= C3 మ 

సంచరించెడి వెద్దమనుష్యులను, సంఘము (పేమించి గౌరవముతో 

సహకార మొనర్చుచు పూజ్య భావముతో చరించుచుండును. సంభుము 

నందు సంభవిం చెడి నిత్యజీవనక ర్శలలోగల యొడిదుడుకు (పమాదము 

లను, కతినసమస్యలకు సరియైన పరిప్కా-రములను, స్వార్గక్యాగాదర్శ 

మూ ర్తలై న ెద్దమనుష్యుల సమాధాన సహకార. సానుభూతులత్ 

నివృ త్తినొంది నిత్యానందముతో సుఖజీవన మొనర్చుచుందురు, . 



[42 కర్మసిద్ధారతము 

ఆదర్శమూర్హులె _సద్దుణసంప త్తితో సంఘ సమస్యలను 
పరిష్కార మొనర్సెడి "పెద్దమనుషుల చలువతో బలహీనవర్షములి 

వాఅెల్లరు (పభుత్వ కా ర్యాలయములకు వె ల్ఫెడి దుస్థితినుండి విము క్రి 

నొంది శాంతి భదతలతో యొరుల్న పన కి, లేని జీవితములను గడుప్రచు 
యానందించుచుందురు, ' 

“వేసవిలో రాలిన విత్తనములన్నియు వ ర్షబుతువునందుద్భవ 
ముందినరీతిిసవృదయులతో నరుజొనర్చిన సత్సంభాపణాది సత్క_ర్భల 

పభావము నశించక  కాలగమనమున పధారణ చెండి పూర్త 

ఫలమును |పసాదించును. 

“్రిసుకయందు జల్లిన విత్తనములు బీజమె త నిరీతి” _దుష్ట్రమనః 

(పవృ త్తితో చరిం చెడివారితో నరుడొనర్చిన ధర్మకర్న (ప్రసంగము 
లన్నియు వ్యర్హములగును. కృషీవలుని కృపి. సారవంతమైన త్నేతము 

4 | నంచే ఫలమివ్యగలమ. కవిపండిత విద్యత్క,-ధకగాయకమణులొన ర్చెడి 
సంగీత సాహిత్య విద్వత్మ-ధాకదన పాండితీ పతిభాదులన్ని యు రసజ్ఞ 
హృదయులైన పెద్దలయెడ . గౌరవ మర్యాద పూర్వకములై న 
బహుక్సతులంది వునితములగును. | 

కవి కథక పండిత గాయక నృత్య వాద్య కళాకారులాదిగాగల 

పెద్దల విద్యా పదర్శనములశ క్రి వారి గత పుణ్యకర్ణ ఫలము తోడుగాని 
నాడు “మృత్న్పాతలోని మణిదీపమువ'లి? (వజలదృష్టికి గోచరము 
గానేరదు. (పజాదృష్టికి వ్య కృముగాని నరుని విద్యాసరపదకు ధన 

గ"రవాదులు లభించజాలవు, 

(పతి వ్యక్తికి వాని విద్యాశ క్రికి (ప్రణారమువలన సంఘమున 
ఘనమైన గౌరవ మర్యాదలు చేకూరగలన్ర. |ప్రణారము [పయాణ 
సౌకర్యము నివాసవసతి లేనినాడు. లోకమున గొప్పగొప్ప. శ్నేతము 
లందు జనసంచారము తక్కు- వె జీర్తరూపమునై విలసిల్లినవి, ఆ జీర్ణ 
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తే తరాజములే (పణారములై వసతి సౌకర్యములతో విలసిల్లిననాడూ 

"వేలాది (ప్రజలు దర్శనానందకాంజాస కుల .'ధనవ్యయ 'మొనర్శి 
తే త్రములకుచేరి జీర్ణోద్ధరణ కార్యక్రమములను త్యాగముగల 
ధనవంతులు చేబూని సర్వాంగ సుందరము? తీర్చి దిద్దించిరి. 

(పతికర్మను వమూననుడు (పయత్న ముతో - సాధించగలడు, నరుడు 

(పయత్న మొనశ్చెడి కర్ణ ధర్భవిహిత మైననాడు సత్సంస్క్యా-ర్ఫుల్లు 

చేయూతనిచ్చి విజయవంత  మొనర్చగలరు. ధర గైనీరుద్ధముఖై న 
కర త్ో నరులు చేబూసనిననాడు దుఃఖముళలాందగలరు. 

రపీడనమే పరులవస్తు సంగవాణమే పరాసశకార చింతనయే 

పర-కాంతా, ధనాస క్తియీ నరుని జీవితమును వ మొునర్చి ' కన్నీ టికీ 

గుఖీశేయగలదు. ప్రీ, ధన కీరులనై నరులకుగల దురాశయే 

"మెల్లగా చల్లగాలాగి 'రరమునదింఫి నిడుములపాలొనర్సి దరి దులగా 

మార్చి పరులొసంగాడి |ప్రసాదమునకు కాచివేచియుండెడి దుర్భర 

దీనావస్థలకు గుణీ చేయుచున్నది. 

దురాశాపరుడు లోకమునం జేమూలేగినను యయ కర 

లొనర్చినను కడకు కన్నీరు దప్పదు. నరుడాశాష్తాశమునకు . కట్టువడక్ష 
నిరంతరము తన మనో వె ఖరిలోగలిగడి దురాశాశ క్త ని, ధర్యోపచేశ 

రహస్య విశేషవివరములుగల సద్ద్రంథపఠన [పభావళ కి, కి తో నిరోధించి 
నిలకడగలమతితో ధ ర్నాపరాధము లేని కర్మను చేబూనిన నాడెట్ట 

చింతలు లేని (పశాంత జీవితముత* యూదర్శమూ క్తి రె '-వెలుగొంద 

గలడు. 

నటి లోకపుస్థి తి వాల- విచితముగ “రంగులరాట్నము” వె 

పర్మిభమణము నొందుచున్నది. బంగారముతో వస్తువులు చేయించెడి 
వారి సంఖ్య తరుగుచున్నది. బందరు బంగారువ 'స్తువులు కొనెడి వారి 

సంఖ్య చెంపొందుచున్నది. కారణము ముందుమాస్రు లీక తాత్మా-లిక 
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సౌందర్యము నాళించుటయేనది మనకు తెలియబడుచున్న ది. [పతి 
వృ తియందీ తాత్కాలిక లాభదృష్టి గోచరమగు చున్న ది. 

ఆదర్శమైన భక్తితో సరస సుందర సాహీత్యనంపదతో సంప 
దాయ సంగీత స మ్మేళనముతో విలసి'ల్లెడి కధలను గానము చేయువారిని 
గౌరవముతో అహ్వాన మొనర్చి కథాకదనముల నిర్వ ర్వి ౦పచేయు. 
పెద్దలు లోనకమున నరుద్రైరి, ఒకవేళ ఉత్తమ సంస్కారముగల పెద్ద 
'లెవ్యరై నయాండి యూద ర్యాధ్యాత్మిక కార్యక ముములను చేబూని 
నిర్భ_ర్తించిననాకు, తొాకికలు గు రించజాలకి కార్య [క్రమ నిర్ణయ 
స్థలము వై వునశే రాశేని దుస్థితిలో చరించుటయు, ఉత్తమ సంస్కా- 
రము, సంస్క్యృృతియం దాస కిగల విజ్ఞులైన పెప్పలు బహంకొ"ద్దిమంది 
మా(తము విజ్ఞాన కార్యములందు పాల్గొని హృదయ. పరవశ త్వము 
నొందుటయు నేటి లోకమున కన్పించుచున్న ది. 

కాముక నాళ్యములతో  వ్యంగ్యనటనలతో భగవద్భ క్తుల 
హృదయములకు బాధాకరములై న కధాసన్ని వేశములతో ' సాగించెడి, 
ధనకాంమోతపనతో చరించెడి క ధకురాండ వై పవునశే లోకము... (మ్య 
పర్వులుతీయుచున్నది. 

సర్వసమర్థులె కబిపండితగాయకులై యాదర్శజీవిత గమనముతో 
విజ్ఞుల హృదయముల రంజిల్ల చేసెడి భాగవతో త్తము లొన ర్చెడి 
(శ్రీ హరికధాగానములు జరి గడి స్థలములలో బహుుక్ ద్రైిమంది (శ్రోతలు 
కన్పించుచున్నా రు. “పంది బురద 'వెంచ్చు పన్నీరు వెచ్చునా'?”యనెడి 
మహాకవి (శ్రీ వేమన యోగీం దులువారి సూ క్రి యేలోకమున సార్దకత 
నొందుచున్నది. కాలవాహిని శెవ్వరెదురీదజాలరు. లోకగమనము 
నానాటికి పొతోళమున శే పరిటీలుగొట్టుచుూ ది. ఈవిపరీత పరిస్థితిని 
కాలమే శివీంచి సత్సరిణామమునోందించగలదు. (పజలలోగల దుష్ట 
నాంఛాఫలిత వే. లోకమున ' వెనుతుఫానులు వీభత్సములొనశ్పెడి 
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వరదలు . భూకంపాది |పమాదములు చేకూరుటకు "కారణమా ! 

యనిపించు చున్న ది. 

దైవశార్య[క్రమ నిశ్లేతలలోసై తము కొందరు (ప్రజలు. కంటి 

నిండారాని కార్యక్రమములు గణనీయములై నను, మా శేమి (ప్రయోజ 

నముబేదని ధర్మదృష్టిని పోనాడి చైవశక్షిని మరచి పదిమంది 

"పెద్దలతో చేకీభవించి కవ్వించి నవ్వించెడి కాముకచేస్టా నిపుణులైన 

కథకులను కథకురాం[డను యాహ్యానించి దేవుని మహోత్సవ 

కెంకర్యాదులొన శ్చెడి ప్వసమయములలో గారవించి ఘన మర్యాద 

లొనర్సి వారిచే భక్తి లేని సినిమా పాటలతో తిక్కెంం త్రించెడి 

రీతిలో కథలను చెప్పించి వయస్సులోగల బాలబాలికల భవితవ్యమును 

పాడుచేసి కీడు వాటిల్లశేయుబుంతటి  విపరీతీవ_ర్హనమెా 1 విజ్ఞులైన 

చెద్దల కవగతమై  నవయువకుల _పీరణకర్మములను నిరోధించుటకు 

శ్ర క్రి లేక హృదయావేదనల నొందుచుండిరి. 

నేటికాలమున [పతిగృహమున (ప్రతివాని మెడలో రేడియోలు 

(వోూగుచునేయున్నవి. ఆ నేడియో _పసారములలో సంప్రదాయమైన 

సంగీతకచ్చేరీలు, సన్నాయి జోళ్ళు మృదంగ వాయులీన ఏళ్తాది 

వాద్యకచ్చేరీలు వినువారరుదై రి. ఆరి లేజీన వాద్యక ళా కారులు శక్తితో 

సంగీత సాహితీ విద్యా |ప్రదర్శనములొనర్పుచు భ క్షిజ్ఞాన వైరాగ్య 

తత్త్వము క్రి దాయక ములగు (శ్రీ త్యాగ రాజస్వామి వారి కృతిగానములు 

“శేడియోలిలో (పసారములై ననాడు వినెడి [(శోతలు తక్కువై సంగీత 

కచ్చేరీలనుమార్చి కామవాంఛలు శేశెక్తించెడి సినిమా పాటల 
(ససారమునే మార్చుకొని సంతృ ప్కీనొందుట "పెద్ద లెల్లకు తిలకించుచునే 

యుండిరి. 

నేటి యునతరమువారు కావ్యకథలను శ్రీమదామామణ 

మహోభారత భాగవతాది మహ్మగంథ కథలలోగల మధ్గుర సుందర 

19) 
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మహనసీయవ ర్లములను గుర్తించి యానందిం చెడి భారతీయ సుసంస్కా-ర 
సంపత్తిని పూర్తిగా నోల్పోయి, కామవిలాస విలాప కథలను 
వినుటకు తహతహలాడుచు పూర్వ సంస్కృతిని 'ద్వేషించుట 
కారఠభించిరి. 

ఆదర్శ కవిపండిత గాయక కథకోపన్యాసకు లొనశ్చెడి సంగీత 
సాహీత్య నృక్యగీతాది "కార్యక్రమములను రసజ్ఞులై న పెద్దలు విని 
హర్ధవఫులకాంకిత చేహులై బహుముఖముల (పశంశించి గారవ 
మర్యాదలతో సన్మానించి నిజక ళొ కారుల హృదయముల కెంతో 

యానందమును చేకూర్చు చుందురు. 

యధార్థ దృక్పధముగలనారు నేటి యసత్యయుగమున బహు 
తక్కువ సంఖ్యలో క న్పట్టుచుండ్రి, సాంఘిక నైతిక రాజకీయ సంగీత 

సాహిత్య దాన ఖర్మ భౌతి కాధ్యాత్నిక రంగములలో చుంచెడి 
నరులలో నూటికి తొంబదిముంది సత్వ న్యాయ ధర్భ వాంతి సపహానాది 
సద్దుణములను త్యజించి చరించుచున్నారు. 

అన్యాయా క్రమ దౌర్జన్య హింనాపకార దుష్ట్రకర్శములనిన 
లోకమున భయము భక్తి నశించినవి. ఇందులకు కారణము, కామినీ 
'కాంచనములప్రై గల దురాశ. ఏదోయొక రూపముతో ధనార్హనచేసి 

భౌతిక సుఖభోగలాలసులై మత్తుతో మంచిని చితుచేసి చరించు 
జీవితముల ధ్యేయమని నరులు భాపించి విక తే వ రృనులగుటయే 

(పధానముగా కన్పించుచున్నది. | 

ఇట్ట వికృత వ ర్రనులైన నరులు లోకమున యున్నంత వరకు 
నిజమైన ధర్భసత్యాహింస శాంతిజ్యోతులు [పకాశింపజాలను. చేశ-కాల 
పొత్రములనెడి భేదములేక నిప్పు” సర్వ కాలములందు సమ_స్తవ స్తువుల 

చేరీలి కాల్చి బూడిదచేయునో? అడేవిధముగ సత్యమును మరువక 
ధర్మము తప్పక స్వార్థ త్యాగు లై చరిం చెడి యాదర్శమూర్తుల శెగ్లు 
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దలచి కళినకర్మలత కీడానర్చిడి మనుజులను, సర్యగత యదృశ్య 

సత్యపర్మాకమ శ కి విజృభించి సర్వవిధముల పతితులనొనర్చి కన్ని టిలో 

మునుకలు వేయించగలదు, 

(తికరణళుద్ధి లేక కలికాలమహాకర్శలను నకులంతటి (పజ్ఞా 

(పాభవములతో నిర్వ ర్మించినను వుకోగతి చెందక తిరోగతినొం'దదరు. 

వాస్తు నిపేధకర్నారంభమునందిట్టి _సవిమర్శ సత్యసం దేశములు 

మూర్జులెన మనుజులకెంతో 'బాధాకరములై కన్చట్టుచుండును, కర్మ 

ఫలానుభవముతో కస్నేరుగా ర్చెడి దుష్క-రదివసములందిట్టి కరి 

సిద్ధాంతము విశేషములెంతో గణనీయములై కన్చబ్దుచుంశును. 

పరమపవ్నితములై భవబంధలతాలవిత్రములై సంసార తరుచ్చేద 

యంతములై ము కిని చేకూర్పుటకు మూలమంత్రము లై భకజన 

హృదయముల కానందసింధువు లై, సర్వజీవకోటి సద్దతి కై మహర్షులుప 

చేశించిన మహనీయ గీర్వాణ భాపాసమన్వితము లై న శ్రీ (పస్థాన 

తయాది . మహా గంథోపచేశములన్నియు, నరులకు (ప్రకృతివైగల 

దు ర్వ్యా మోహమును నశింప చేసి, స్వస్వరూ పజ్ఞానానుభ వమునుకట్లించి 

కుద్ధ్యవెతన్య త త్త సమునం బెక మై 'మాయాళతీతులై జ్యోతిస్వరూవునై 

-వెలుగొందుటశేనని కర్శసిద్దాంత ము వెలుగ త్తీచాటుచున్నద. 

మనుజుడు తన మనస్సునంతర్నుఖము చేయజాలని దుస్థితికి 

గుజీమయై సదా (పాకృతకర్శలలోచరించి మనస్సుకు - బాసిసై మసలు 

చున్నాడు. వేదోపనిషద్దీతాది శస్త్రములన్నియు 'జీవుడవుగాను నివు 

వివ్రడవు నిత్యసత్య సనాతనుడవు. _పరమాత్ళవు.” _ నిప్టణ చై తన్వ 

తత్త్వమైన నీ స్వస్వరూప సందర్శనానంద దివ్యరసానుభూతి కై యెట్టి 

[పయత్నముచేయక, -జేహ ధన దారాసుతాది సుఖజీవన విలాసాలశకై 

కాలమును కౌయమును దుర్యయ మొనర్చుట తగదని శాసించు 

చున్నవి, 
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(పకృతి వ్యామోవామునకు బానిసలై ననరులు తన దేహోంతర్దత 
స్వస్వరూప లేజోదర్శనమునకైై యెట్టి ప్రయత్నములుచేయక “డా! 
తెలియని బాటసారులివల నెక్క_డిఫో పర్వెత్తు చున్నారు. 

ఈగ సకలపదార్థముల పై (వాలి పికారులు చేయగలదు, కాని 

నిప్పువై [వాలుట సొధ్యముగానిరీతిగ, నరుని మనస్సు నాశరహీతుడై న 

నారాయణుని దివ్యరూప సందగ్భనమున కె [(పయత్న మొనర్పజాలదు, 

కారణమేమి ? ఈగ నిప్పువై |వాలినచో మాడి నిప్పులోక లసిపోనును, 

అచేరీతిగ నరుని మనస్సు నారాయణునియందుచేరిననాడు. మనోనాశ మై 

పరమాత్శమెై (పకాశించగలదు, ఇట్టి మహోత్తవు కర్ణనిర్యహణము 

నరులందరికి సాధ్యముకాదు. 

నరుడటి మహోనిర్వాణస్థితి నొందుట కె మున్నుందు దోష 

రహీతుడై (శ్రి) సద్దులు దివ్యచరణకమలముల _ సన్నిధికిచేరి కర్తవ్య 
కర్శనిరతుడై. చరించి జీవన్ను క్తి నొందవలెను. క_ర్రవ్యకర్శ దీమా 
దక్షుడె. భకితో చరిం చెడి శిష్యుని సర్వసంశయ [గ్రంధులను 

శ్రీ సద్దురుస్యామివారు తన నిజబోధ ఖడ్గసంఘాతము చే నకింపచేయును, 

వ్య క్రి తనకు డెలిసిన బే సత్యము, తానే సర్వజ్ఞుడననియెడి 

స్వే క్కి స్ప వములతోో చరించిననాడు, తీనకుగల నిజ క్నిసెతము 

లోకులవ హేళన మొనర్చి “ద్వేషపించసాగెదరు. 

అందరిలోగల త తేమ భేదమనెడి బోధలు రచనలు (పదార 

ములుసాగిం చెడి వారిలో కొందణు తవశ క్రి తవు కవిత్వము తవు 

యుపన్యాసములే గణనీయములని 'వేదికలవై వాకొనుచుందురు. 

లోకమున సర్వజ్ఞాలని చేరు చెందినవారిలో సె తము మాయా 

ఫ్క్రి (పవేశించి కామినీ దాహము ? కాంచన డావహామొ? కీర్తి 

దాహమా? రేకెత్తించి వారి సద్యశమ్మును వమొ నేర్చి దుర్దశకుదింపి 
లోకపు హో! హో! రనములకు గుటి చేయుచున్న ది. 
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సర్వజ్ఞుడు నిరాడంబరు డై ద్యంద ముల కతీతుడై., శా కికుల 

కగమ్యు డై విజ్ఞుల సన్మాన సత్కార పూజాదుల కర్టుడై . గణనీయ 

సద్దుణములతో నొప్పుచు సా_త్త్వికమూ రుతొనర్చెడి భక్షి పూజలతో 

చిలుగాందు చుండును, 

ఇట్టి సర్వజ్ఞమూక్తుల నందరు. గుర్తించి గారవించజాలకు, 
*ద్రివియందు వెలింగెడి రవిని భువిగలయంధులు .దర్శించి యానంద 

మొందజాలనిరీతిగ” అజ్ఞానాంధకారులై. మాయాశ క్షి వాడికోజలకు 

చిక్కిన మూనవులెల్లరు మహాళ్ళులళక్రిని గుర్తించి గారవముతో 

చేవించజాలరు. _ 

(పకృతిబద్ధులె గడ్డము మాసములు కాహాయాంబర థారణాది 

ాహ్యువేపములు గలవారై. మహోపన్యాసములొనర్చి వేలాది (పజల 

వదయముల ను[రూతలూగించిన వాతెల్లరిని మహాత్డులనియెంచి 

పాదపూజలు చేయుటయు నవివేకము. ఉపన్యాసములు గంటలతరబడి 

చప్పిడి శ క్షి లేకున్నను సర్వజనాకర్ష ణశ క్రి లోపించినను, దయ సత్య 

త్యాగ సహన (బ్రహ్మనిష్థ లోకో పకారకర్శ నిర్వహణ మున యోగశ క్తి 

గల పెద్దలే ముహాతు లై. విరాజిల్లు చుందురు. ఇట్టిమహోత్ళు ల దివ్య 

కృపావీతుణమే, కలిమలహృదయులై న నరులకు సద్గతి చేకూర్చి 

స్వామిదర్శనమునకు పోపానమై భాసిల్లగలదు, 

లోకమునకు దూరదృష్టి లేదు. యోాగానందు'లై. (ప్రశాంత 

మనస్కు-లై  సర్వసమునైై సమాజపరమైన గౌరవ సన్మాన సభా 

పూజ్యాదికార్య|క్ర మముల కతీతురై.  యోాగముహిొనూ విభూతి వాగ్వి 

లాసులై వర్ణి ల్లెడి మహాత్ములను గుర్తించుట కళ కుల (గంధభానుభవ 

పరులై లోకమును వశమొనర్చుళొని సర్వస్థల సంచారము లొనశ్చెడ 

'భనకీ 5, చాహములతో చరించెడి వారినే అజ్ఞానులు మహాత్ములని 

ఘనసన్మాన గజారోపాణాది. మహోత్సవము లొనర్సుచు - వేలాది 

రూప్యములను వ్యయ మొనర్చు చున్నారు. 
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శ్రీ) రామకృష్ణపరమహంస శ్రీ) రమణమహర్షి శ్రీ రాముతీర్ణ 

స్వామి, శ్రీ అరవిందయోగి, (శ్రీ మళయాళ సామి, శ్రీ శివానంద 

సామి, (శ్రీ) యోగానంద నరసింహస్వామి మొదలైన మహాళ్ళు 

"అెందరో కర్శసిద్ధాంతములలో ని లోతులనెజీంగి.' లోకమునకు చెలి 

యని రహస్యముల నెన్నింటినో వారి జీవితాదర్శకర లతో (పబోధము 

లొనర్చి దారితెలియని గమనముతో నెక్క-డికో పయనించెడి ,పజా 
కోటికి గొప్ప మేలును చేకూర్చి నేటికిని యాదర్శమూర్రులై భక్త 
క్రోట్రి కారాధ్యు లై [ధువతార లై 'వెలుగొందుచున్నారు.. 

కర్భయోగులై నభ క్రమూర్తులెల్లరు, జ్ఞాన స్వరూవులై. 
ముహోకు లైన పెద్దల యడుగుజాడల ననుసరించిననాడు, కర్భసోపాన 

గ్రమనిర్భహాణ మునర్చివారె. కర్భసిద్ధినొంది కర్మాతీతులై నిత్య సత్య 

నిరతిసయానందు లై (పకాశించెదరు. 

ఎన్ని నేర్పినను యెంతజూచినను యంతవారలైన కీ రికాంతా, 

కనకములకు దాసులు కావలసిన బేనది వెద్దలెందరో రచనములొనర్చిరి, 
వారి రచనలు నిత్య సత్య పవచనములని సర్వుల కవగతములగు 

చున్నవి, . . 
దురాశకు నినై తము దురాత్ఫుడని సంబోథించక, దురాళ్ళు శని 

(శేమించి దివ్యబోధాశ క్రితో హృదయపరిణామము చేకూర్చి ధర కర్న 
నిర్యాహాకునిగా రూ వాందించెడి మహావ్య క్తి మహాత్ను డై , లోక 

మంతటిచే కీర్తంపబడును. కొట్టినవానిని కోపించక కీ ర్తించిననాడే 
మహాత్ళుడగును. |వేమించి [ప్రబోధ మొనశ్చెడి మహాత్ముని ద్వేపించిన 

నాడే దురాత్శ్నుకు. ఇట్టి. దురాత్ముల కర్మలు. పరిపక్వములై ననాడే, 

ధర్శశ క్రి విజృంభించి దు రాత్ముల పన్నీటిని కన్నీ టిగామార్సి, “కర్మఫల 

మనుభవించక తప్పదనెడి పెద్దల నుడి యా సమాజమునకు బుజువు 

చేయుచున్న ది. 
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ఈ కర్మ ప్రభావము, సంస్కారము శక్తిగల చుహామహులై న 

చెద్దలమ స్తకములందు మై తముకాండవ మొనర్చుచున్నది. (పసాంతితో 

(పతి విషయ రహస్యమును పరామర్శదృష్టితో విచారణ “చేసినచో 

సత్యమన గత మగుచున్న ది. 

గొప్ప తపస్సంపన్నులై లోకోత్తర శకుల నాష్టంచి (బ్రహ్మ 

రధము పట్టించుకొన్నట్టి చెద్దలలోను గత సంస్కా-ర (పథావచ్శాయలు 

సర్వుల దృష్టకి గోచరములగు దున్న వి. . 

ఒక స్వామి తము యొద్దకు చేరిన ముము[గువుల పాపములను 

స్వాహోచేసి ఫుణ్యకర్మ నిర్వాహకులుగా తీర్చిదిద్దుచున్నాడు. మరొక 

స్వామి సన్నిధిచేరిన సొ_త్త్వికజనుల ధనకీ ర్తి గౌరవాదులను స్వాహా 

శేయుచున్నాడు. “ఉప్ఫకప్పురం౦బు నొక్క-పోలికనుండు చూడ చాడ 

బుచులజాడ వేజు! పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరయా! విశ్వదాభి 

రామ వినర వేమా!” యనినరీతి' లోకమునకు న్య కృమగుచున్నారు. = 

(పతి విషయమునందు మంచి చెడ్డలు కలసియ్ కావురముచేయు 

యన్న వి. లోక వుస్థితి గతిమతి సంస్కారముల స్వరూప విభవాదులు 

బహువిచ్నితమునై. కన్పట్టుచున్నవి. 

ఈ లోకములోని సత్యాసత్యముల నిజస్వరూ పములను విజ్ఞులు 

మా(త్రమే గుర్తించగలరు. ఒక వ్యక్తీ తనతోడి వారితో సంతో 

వినయముగా [పశాంతముగా సంభావణలు సాగించి పరాపకార కర లచే 

నిర్వ ర్కించుచుండును. ఒక వ్యక్తి పకువముగా తనతోడి వారితో 

సంభావణాదికముల సాగించినను తోడినరులకే యపకారమును దలంచక 

పరోపకార కర్మముల నొనర్చుచున్నాడు. 

ఒక క్రీ యంతోకినయముగా యోర్చుగ నీతివాక్యములాడుచు 

పరులకర్ణముగానిరితిలో సంఘాపకారమునై న వ్యభిచార చౌర్య సురా 

పానాదికర్శలను నేర్పుగా చేయుచుండును, 
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ఒక శ్రీ. పరుహముగ వేగముగ తోడివారితో ' [పసంగము 
లోనర్చినను యే విధములై న పాపకర ్ రలొనర్చక ళా ్రువిహితకర్శలనే 
నిర్వ ర్రించుచున్న ది. . 

లోకమున “పెద్దకోడలు నలువ న కొలవుంతయు నలు!” 
యని వాకొనుచుందురు. ఇట్టి లోకో కులు మైందవమున కోకొల్లలు. 
ఈసా శక్తి లోనిభావము చాలగణనియ మైనది. ఆనాటి మన తాతయ్యల 
ద అఫ్రైలో పెద్ద ఫోఢ లునలువుయ నెడి వాక్యమున కెంతో యంత రార్భమున్న ద. 
పెద్దల దృష్టీ బాహ్యదృష్టికాదు. విశాల దృష్టితో (ప్రతి వాక్యమును 
సమాజమునకు 1పబోధముచేయుచుందుకు. చెద్దకోడలు నలుపుయనెడి 
వాక్యములోని. పెద్దలయు దేశ మేటి? శారీరరూపముకాదు. వారిలోగల 
గుణస్వరూప (పభావమని తెలియవలెను... నలువునకు చిహ్నము 
దుర్దుణము. పరవురుషులమై యువతికిగల కామవికార గు [పభావమును 
నలువుయనెడి నామముతో వాఫొనిరి. నీఛ గుణములుగల యువతి 
యందము యా కారము నవీనవిధానము._ వాక్న క్రి ధనము పలుకుబడి 
సర్వము నివ ఎలిమని వెద్దల వాక్, న్ట్ముల తాత్పర్యము. 

(స్రీ? ప్రరుషుల దేహవర్మ ములు, యాహార విహోగాది కర్మల 
వలన వ్య కృములగు దున్న వి. . సత్వ్వరజ స్త మోగుణములకు మనము 

సృష్టించుకోన్నట్లి కులమత వర్ష్తాదికములు |[పధానములు -కాజాలవు, 
జీవులు గతకాలము లంశెనర్చినట్లి సుకర్శ a కుకర ల (పభావ 
సంప్కా-రములేనని గు రించవ లెను. 

బ్రందుమరాలముననే లోకమున గొప్పవారలనెడి వారి వంశము 
లందు నీఛహృదయులు, తక్కువ వారని యంట రానివారనెడి వాం 
వంశములంచదు వహాో తృమ సంస్కా-రులై న పెద్దలావిర్భవించుచుండిరి, 

(తికాలములందును సద్దుణ సత్పంస్కార విభవులైన స్వార్థ 
త్యాగులై న మహాతు లనే సమాజ నూరాధించుచున్నది, అధ్యాత్మిక 
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తత్య్వవేత్తలెన బుషివర్యులేనాడ్ మానవునిలోగల వెతన్య తత్త 
దర్శనునై యోగవిద్యాశక్తులతో. తత్తశ్యాస్త్రముల లోతులను 
గుర్తించి సమాజమున కందించిరి, 

అవ్యయమైన ేదసంపదను గుర్తించి చరించెడివారు.. నేటి 
కాలమున బహుతక్కు-వ సంఖ్యలో కన్పట్టుచుండిరి. _నేటికాలమున 

భౌతిక విజ్ఞానము పెంపొందుచున్నది, దైవము లేడు సర్వము నరుని 

స్వాధీనములోయున్నది. చం్యదమండలాది య్యాతా పర్యటనముతో 
నరుడే నాశరహితుడై మరణయా(కా సమస్య కతీతుడై వెలుగొండ 

వచ్చుననెడి సంకల్పముతో వురోగమన మొనర్చుచున్నాడు.. 

గుండెకాయలనుమార్సి నరులను జీవింపచేసెడి నికువది 
శతా చ్రాంత మైన యాం! తీకయుగ దశయందును గొప్పగొప్ప మేధాశాలు 

కెందరో గుండెగడియారములాగి భువివీడి దివిశేగుచుండిరనెడు షతికా 

(పకటనలు మిక్కుటమై వీనులకు విన్చించుచు భయాందోళనలు 

వేకూప్పుచున్నవి. 

భొతికవాదియగు మనుజుని మేధాశ క్రి సంపదకందని యజ్ఞాత 

విమయములెన్నో వేదపాఠములందు వ్య క్రములగుచున్నపి. నరుని శక్తి 

పరిమితము. నరుని బుద్ధికి సాథీమై [పకాశించెడి నారాయణుని శక్తి 

యనసనంత మై స్వయంసంపన్న మై యలరారుచున్న ది, 

నేటికాలవు మానవుడు శక్తి నంతటిని చేహ సుఖమునశే 

దనార్దనశే వినియోగ 'మొనర్చుచు, తన యాత(ోద్గరణమునశై. 

'జేయదగు విధ్యు_క్తధర్ముమును మరచి చరించుచున్నాడు. ఇది కాల 

(పభావముశకాదు. 'నరునకుగల మితిలేని భోగవాంఛాపర స్వార్ధావేశ 

(పభావమని తెలియవగినది. | 

20) 
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విషయసుఖ పీపాసాయ త్తచిత్తుడై న నరునకెట్టి ధర్మోపబేశ 

ప్రసంగ ప్రస్తావనలు మనస్సునకు నొరజాలవు.. “పాహాణము మై బడిన 
వర ఛారలులోనికి -వొచ్చజాలనిరీతి పాపము కరడుగట్టిన దున్న 
యె లు లు 

మాననుని మ సృకమున వముహాోతు ల మహానియ సూ కులు | పవేశించ 

జాలన్ర.+ 

కుక్కు కాశికిశేరినను గంగలో. గతకవలసినచే,” “కాకి యాకస 

మున శెగిరినను డాని చావు మలినవస్తువులనై (పసరించవలసిన దే 

“లాకిక |పజ్ఞ తో భక్తిలేక చరించెడి వ్యక్తి చావ్యుదృష్టికి భాగవత 

మహా[గంథమునందును దోషములుగోచరించుచుండును.” “వ్యభిచారిణి 

యెన్ని య్మాతలు చేవించినను మహాతు ల వాక్యములను మండలము 

లాదిగ విన్నను నై_జవ్యభిచార కర్మమునుఏడి (1 బతుకజూలదు. లోథి 

యగు మనుజున కెంత సంపదయుండినను ఫుణ్యక ర్భల' కాధనమును 

వినియోగ మొనర్చి యానందము నొందజాలడు. జన్నతో 'వెంటనంటి 

కెరడుగట్టిన గుణసముదాయము నరుని వీడక తుదినరకు కాచివేచి 

వేధించి వేటాడసాగును. జన సిద్ధ సూత శ్రదగోవములు నరులొనర్వు 

సత్కర్మ శ క్రికిలొంగి వర్తించసాగును, 

చేదు విత్సనములను పాయసమునందిడి పాక మొనర్చినను సహజ 
తత్త S శక్తిని త్యజించక పాయసమునుమై తము పాడొనరించును. దుష్ట 

మనస్సుగల మానవుడు చేన్రని సన్నిధిచేకినను దుష్ట్రకర శ్రలెన చోర 

జారసురాపానాది నింద్యకర లే (పయత్న మొనర్చుచుండును, 

దుర్దుణములై న, సద్దుణములై న నరుల మ సృకములందు సూత శ్ర 
బీజముల్లై యుండును. ఆ సూత్మువీజ (ప్రభావములే -దేశకాలపా తల 
కనుగుణముగా విజృంభించి వ్యక్తులకు సుఖ దుఃఖాది ద్యంద్యము లను 

చేకూర్చు చుండును. 



కర్మసిద్దా౦తము 156 
ణా 

జన్మాంతర సుకృత ఫల విశేవముతో భువి నవతరణమునొందిన 

"పెద్దలు దుష్టమనుజులలో మెలగినను పాసకర ఇలొనశ్చెడి నిఛస్రలములం 

దుండినను వారి సహజభ క్రి శక్షినుండి దిగజారక మహోత్తమ 

కర్శములం టే మెలగుచు ధిరోదాత్త చర్మితల కధీనేతల్లై విలశిల్లు 

చుందురు. పూర్వపుణ్య సంస్కారములేక పెద్దల పరి చయముతో 
సద్ద )ంథపఠనములతో లోకమున చరించెడివారెల్లరు, పరిసర (ప్రభావము 
లకు బానిసలై శ్వా స్ర్రనిషే ధకర్శలలో [ప్రవేశించి తిరోగతినొందెదరు, 

నరుని సాధనదశ పరిపక్యముగానినాడు త్యజించక _ కర్శసాగించ 
వలయును, పరిపక్వ మొందనిస్థితిలో నరుడు కర శ్ర చేయక నిరసించిననాడు 

ఫలదూరుకై పనికిమాలినవాడగును. మృదంగ వాయులీనాది కళాశారు 

'లెంతటి నొప్పస్థితి పొందినను. వారివారి - విద్యావిధానములను పడక 

నిత్యము సాగించురీతి, |పతిముముకువు భక్తుడు వారివారి సంస్కా=రాను 

గుణములైన కర్ణలను నిత్యము సాగించుచు మనస్పులందుగ ల మొడి 

దుడుకులను యొప్పటికప్పుడు తెలిసి జాగత్తతో సరిచేసికొనుచు 

ఇగవాను నారాధించవలయును, ' 

నరునిస్థితి పక్యదశనొంది పరమపదసోపానమున ఛాసిల్లెడి 
మహక్షశేయందు కర్శలుత్యజించియు నాదర్శమూ ర్హియె వెలుగొందు 

చుండును. సువర్ణము బొగ్గులలో చేరినను, మృ త్రికలోకలసి శ తాబ్బములు 

జెలిమియొనర్చినను, తన సహజ సౌందర్యశ కిని విణువనిరీతి,, అధ్యాత్నిక 

దివ్యత త్వ దర్శనానందపారవశ్య మహానిర్వాణస్థితితో మాయాశీతులై 

సుప్రసన్న స్వరూపులైన "పెద్దలు, యెట్టి విపరీత దుష్కర భయ 

వాతావరణమునందున్నను,  స్వయంశక్తితో నిష్క-ళంక నిర్వికార 
చిత్తులె ద్వంద్యాతీతు లై మహామహి మో పేతు ల్రై (పకాశించుచుందురు. 

ఘడియకు సంభవించెడి కాలుని కళోరశొసనపరమైన కాల 
మృత్యువును నరుడు గుర్తించలేక తనకనువగు కార్యక్రమముల 
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నెన్నింటినో నిర్ణయ మొనర్పుకొని వి్నిశాంతిలేని కరనిర్యవాణ 
"మొనర్చనాగును 

ముకో[-టి యాం (ధుల మనస్సుల రంజింప జేసెడి మేధాసంప 
ద్విభూతితో నలరారెడి మహోవ్య క్తి సైతము భవితవ్య జీవితమున 
రానున్న మహాపదలను తెలిసికొ సెడి విజ్ఞానళ క్కికి దారుడగుచున్నాడు, 

దంతములూడి తల తెల్లనై వయసు తూలిపోయి శరీరము 

సోలిపోయినను మనుజునికిగల ధనకీ రి గౌరవ లాభకాంవు తిరోగతి 

నొందక పురోగతి చెందుచున్నది. 

ఈ జనన మరణ సమ్మేళనమగు సంసారచ।క్ర పరి భమణమునుండి 
విడివడి సనాతన సత్యస్యయంశ క్రి యై చెలిం7డి పరమాత్మ తత్త్వము 

నం చే తాదాత్న్మ్య మొందుట కై క_ర్భవ్యకర్భయొనర్చెడి మహావురువ్వుడు 

నూటికొక్క-రో? కోటికొ క్క-రోః? 

సరోగపనిషత్సారాంశ సంగహాసూ క్రి, 'దేహమనిత్యమని 
చేహధథారి, చేహమును వీడకముందే ేవేవుని దివ్యదర్శనానంద 
రసానుభూలి చెంది తవించవ లెన నెడి సత్యము వ్వ _కృమగుచున్న ది. 

నిజమైన భ క్సితో భువినై చరించెడి మానవుని, పీన్నలు. 
పెద్దలు (పాజ్ఞాలు సర్వులు _సేమించి సహాకరించుచుందురు. సక్షల లోక 
నాధుడై న (శ నారసింహస్యామి సర్వులలో చేర నిజభ కవతంసుని 
సంరవ్నీంచుచుండును. 

ఉన్నవా_స్తవమును సాధకుడు గు ర్తించినను డాని కనుసణముగ 
నడచుక్ "నజాలడు. శక్తికి మించిన కోర్కెల వలలోజిక్కి. విము: 

వాలా నొందక లేనిపనులను సృష్టించుకొని [పయాణములు సాగించి ధన 
వ్యయమొనర్శ్చి కడకు కన్నీరుగార సాగును, 
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కన్నిరుగార్చు చు ముముత్వువు గతమునందొనర్సిన కుకర్శల ఫల 

స్వరూపాదులను మనస్సునందు చింతనచేయుచు గతకాల ధన 

వ్యయమును కర్తృ త్వ్వకర్ణులద్యార సంపూరి చేసి సంతృ ప్ప నొండ 

సాగును, 

దీనంతటికీ కారణము, క రృవ్యకర్మను త్యజించి బుద్ధికి దోచిన 
రీతిగ నరుడు (ప్రవ ర్హించుటయేనసి సత్యము తెలియబడుచున్నది. భక్తి 

శ్రద్దలతో ముముతునర్చిడి సాత్సికకర్ణ ప్రభావముతోడై తొట్రు 
పామును తొలగించి (ప్రశాంతిని చేకూర్పుచున్నది, 

లోకమునందు వివిధ కాలములందు మహో తృమ సంస్కా-రగుణ 

విభవులగు సాహితీవే త్తతెందరో చేశ కాలపా| తో చితరీతులలో మాయా 

శక్తి వశులై న యజ్ఞాల హృదయములను సంస్క-రణ 'మొందించి ధర శ్ర 

కర్గనిరతుై. చరించి తరించుటకు దోహాదములొనర్చెడి రచనల 

నెన్నింటినో వాగ్లోవి కృపతో నిస్వార్థ దృష్టితో సమాజమున కందించిరి, 

అట్టి మహోన్నత రచనలను పఠించెడు వారరుదిరి, భారతీయ 

సంస్కృతిని ద్వేషించుచు. పరధర్మావలంబకులై  స్వధర్మమును 
త్యజించి నానాటికి బాహ్యాద్భశ్య దర్శనానంద కాంమోరతు ల్రై శాల 

మును కాయములను దుర్యయ మొన ర్చెడు నరరూప రాతసులే 

ణెనదినాభివృద్ది నొందుచుండిరి, 

ఎక్-డ జూచినను గొప్ప గొప్ప కట్టడములు నిర్మాణ 

మొున'క్వెడు వారిసంఖ్య మిక్కు-టమగు చున్నది. సువిశాల సత్యదృష్టితో 

(బహ్మవిద్య నభ్యసించి (బహ్మానుభ వమున్ 'ంది పర(బహ్మమునం 

దైక్యమై వెలుగొందవ లెననెడి నరులరు దై రి. 

నామరూప డ్రియారహిత మైన పరత త్వ్వమేదో సర్వమునకు 

మూలమైనదని భారతీయ సంస్కృతి వాళొనుచున్నది. నిజమైన 
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(పశాంతి నరుని మ స్తకమునం బే పొందుట కవకాశమున్నది. ఐనను 

యన్యాయకర a లధికములగు చున్న వి. కర ఎలధికములగుకొ లది వునుజున 

కెణాంతి మిక్కుటమగుచున్నది. మనుజునకు కాలము గడచుకొలది 

తన చేహ వయోబలాది యారోగ్యసంప త్తి తీయమగుచున్నది. తన 
జీవిత తయమును గుర్తించక తన మనోగతి ననుసరించుచు కాల 
వాహినిలో సీదుచు నిలకడలేని కర్ణులను సదానిర్వ ర్వించుచు. కర్మ 
బంధమును ( లెంచి భక్తిజ్ఞాన వైరాగ్య. తత్త్యములందు మనస్సును 

జొప్పించక, తుదిలేని కర బంథములంచే నుసలుచు దివినుండి . భువికి 

దిగి వచ్చిన కర్తవ్యమును తెలియకనే "దేహమును వీడి పలాయన 
ముందెడి జీవుని దుస్థితి యెంతటి ఏచ్చితమైనదో! విజ్ఞులు గుర్తించ 

గలరు, 

కొట్లు వ్యాపారమునందుగల చేవకునికిగల శాంతి, యజమానికి 

గలుగదు, మహా వేదికలవై కధాగానములొనర్చెడి. కథకులకు వినెడి 

శోతలకుగల యానందము చేకూరదు. .పతికిగల _యానందము సతికి 
లభించదు. ఆలయ।పవేశ మైన భ క్టునకుగల యానం దానుభూతి యర్బకు 

నకు గలుగదు. బాధ్యత బరువుగల వ్యక్తికి భయను. అ ేవిధముగ, 
సర్వము నా స్వశే కృివలన జరుగుచున్నది. నేనే సర్వాధికారిన నెడి 

భావనతో చరింఇెడి నరున "కెల్ళవేళల భయము బాధ్యత బౌధ 
యాంధోళనలు బిుక్కు_టవముగుచున్న వి. 

సర్వాధికారి సర్వ్యనియంత సర్వ కార్యసిద్ధిని చేకూన్చెడి 
పరమాళ్శయె! సర్యులయందు నాయందుగలడు. ' నేనా పరమాత్మ 

"సేవకుడన నెడి భక్తితో సర్వాత్మ భావనతో ధర్శకర్శ్మాచరణుడై. 

లోకమున చరిం చెస్ నరుని కెట్టి బాధలు ౫లుగవు, 

ఈ చిత్ర విచిత గారడి జగత్తునందు పాతధభారులైన నరులు 
తమ వేషములే శాశతములని (భమించి తవుతోడి వేపధాపల 
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నవ హేళన మొనర్పుచు రాత్రింబవళ్ళు శమించుచు ధర్శకర్శలను 

త్యజించి సత్యవాక్యదూరులై త్ర ధన కీ రి కాంతాస కృచిత్తులై. 

మరణ మొకనాడున్నద నెడి నిత్యసత్యమును విస్మరించి వఏవేకహీను.లై 

తమ ేహముల నాడించెడి భగవత్త త్తే దర్శనమున కెట్ట [పయత్నము. 

లొనర్పక శ క్కియుక్కులను జి హే్యేరద్రియ గు హ్యేర్యదియ చాపల్య 

ఈాళత్కా-లిక "సుఖపారవశ్య సంసిద్ధికె దుర్వ్యయమొనర్చుచు గాసి. 

నొందుచున్నారు. 

(పపంచ దృష్టితో జాచిననాడు ధనము ఛాన్యము గలనారికే 

ఆనందము (పశాంతి చేకూరగలదని తోచుచున్నది. ఐనను సత్య 

మాలోచన చేసినచో ధనధాన్య సంపదలతో నిజమైన సుఖశాంతి 

యానందములు లభించజాలవని బుజువగుచున్నది, 

నరుల సుఖశొంతి యానంవ సౌఖ్యములకు . వారికిగల, 

ద్యోగ న్యాపార్ర శర్యాది. వస్తుసంప త్తి తి కారణముకాదని, లోక. 

వర్మ రుల వ్యక్త కవుగుచున్నదిః నరులొనర్చెడి వుణ్యకర్మల ఫ ఫల 

(పభావ (పసారశ క్రి కియే (పథాన కారణముగ గొచరమగుచున్నది. 

అన్యాయా[కమ చౌర్జన్య హీంసాదికర్ణల శక్తితో లోకమున 

యజ్ఞాన మానవులు ధననూర్జించి నిలువచేసినను, తేది తరములై న 

భూగ్భవా వసతుల చేర్పరచుకొన్నను సుఖశాంతుల నొ నెందజాలరు, 

నోటాడిన నుడులను పోనాడి ధనార్హనకు మరగిన వ్య క ధన. 

వంతుడుగాజాలడు, ఒకవేళ గతకాలకర్మ (పభానశ క్లితోడై డె ' ధన 

వంతుడై నను, కరృవ్యకాలమునందొనర్చిన యసత్యాదిదోప. | ప్రభావము 

వరించి తన జీవితమును కష్ట నష్ట పరంపరలకు గుతిచేసి గాసినొందించి 

కన్నీటితో స్నానము చేయించగలదు.. ఈ కర్గ్శసిద్ధాంతము గణనీయ 

మెనది. దీని నెవ్వరు కాదని చ్వేపించుటకు థై ర్యముజాలదు, (పతి 

వ్య కికి త్రికాలసత్యమై బుజువుచేయుచున్నది. 
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“మహారాజ మందిరమునందై నను దీపము  లేనినాడున్న ట్టి 
వస్తువులు కంటికి కన్చించనిరీతి మహాపండితుడై నను సద్దుణ సంపత్తి 

లేనినాడు పనీకిమూలినవా డై యణ్ఞూనకర ఆల శి. లోకపు తెగ డ్లలక 

మనోగత చింతలక గుజీయగును 

పరోపకారబుద్ధితో ఆా_త్స్విక దృష్టిగల ముముక్షువు నిస్వార్ధ 
ముతో కర్శలొనర్చిన నాడాకర్శఫలకో క్రి వృథాగా చేరదు. సర్వ 

భూ తాంతర్జకు డై సమస్తమును గుర్తించెడి పరమాత్న, ముముత్షువు 

నకుగల సర్యసంక టములను సమూలముగా రూవువౌవి నిత్యానంద 

'మొనగూర్పును. ఈ నిరాకార నిత్యసత్య మహాశ క్రి నొ స్తిక నరుల 

క్ర్గ మ్యామై యలరారుచున్న ది. 

(పత్యతరూపముతో పరత త్ర త్తే ప్రబోధ మొనర్సిన నాటి 
కృష్ణావతార త్ర ల్య్యేమును యహాంకార్ స్వరూవులైైన కంస నికుపాల 

దుర్యోధనాది పెద్దలు గు రించజాలక యజ్ఞానమనెడి చెనుగోతిలోబ బడి 

పరీతులై ర. 

పతితపావనుడు పరతే త్తే స్వరూపుడు జగన్నాటక సూ త్రఢారి 
మాయామానవ వేవధారియగు జ జగద్భర్త వేణుగోపాలుని దివ్యలీలా 
విభూతి మహిమా విజేపాంశ రహస్యములను శ్రీ సనక సనందనాది 

ముని బృందములవాశే గుర్తించి భక్తి కితో సగుణారాధన మొనర్చి 

ముక్తి ధామమున శేగి తిరిగిరాని దిన్యపద మలంకరించిరి. 

నిష్క-ల్జప నిర్వికార నిరాడంబర హృదయముతో లోకము 

నందు ధర జీవిత గమనమును సాగిం చెడి మనుజులకు, వారి కుటుంబము 

లకు, జగ్మత్పభువు (శ్రైమున్నా రాయణమూా రీ, వ్యక్తులలో మహా 

చేరణమును కల్పించి సర్వ్యసంర క్షణ మొనర్పు సద్దతిని గల్లించి సంతస 

మును చేకూర్చి సరమాత్శశ కి కిని వ్యక్త మొనర్చి శతి. స్మృతుల 
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యా బేశోపబేశములు నిత్యజీవిత సత్యములని సనాతన సం ే శములని 

యపార భక్తి విశ్వాసములను స్థిరతర మొనర్శి విశ్వ _శేయస్సును 

చేకూర్సుచుండునుం 

గృహము భూములు ధనము సతిసుతాదివర్త నుగ ల గృహస్థుడు 

భగవద్భ_క్షుడయుండవలయును, భగవద్ధ్గాన మే యాతేనిజీవిత వరమావ ధి. 

సదాసత్క-ర్భనిరతు డై తన విధ్యు కృ ధర్మములను నిర్వహించుచు కర 

ఫలముల సీశ్వరార్పణ "మొనర్చ్పవలయును, ఇట్టకర్శ నిరతుడై న 

గృహస్థుడు గొప్పవాడని తెలియవలెను. సుసారమును పరిత్యజించి 

స్వేచ్చగా, సుఖముగా జీవించుబకంశు సంసారమున మెలగుచు. పాప 

కర్మలు |పస్తావనలేక భగవానుని ధ్యానించుచు పరహితకర్శాచరణు డై 

మెలగుటయే కష్ట్రతరము మిక్కిలి శే యో దాయకము, 

ఈ (ప్రపంచము నరులకు స్థిరనివాసమనియెంచి కోటరూ పాయలు 

వెచ్చించి ఫఘనమందిర నిర్చాణములనొ నర్చి యందందు నివసించుచు 

వచ్చినపనిని మరచి భువిపీడి దివిశేగి మోసపోవుచున్నాడు. శుద్ధ 

బుద్ధితో సత్యాలోచనతో గమ్యుమును గుర్వించిననాడు జీవుని బహు 

దూర గమనమునందు [(పపంచమొక సత్రశాలయని సత్యము బోధపడు 

చున్నది, 

ఈ [పపంచము స్మృతమనెడి సత్యమును విస రించి సదా తోోకికి 

కర్చలొనర్చుచు ద్రోహబుద్దినిఫిడి (బతకజూలక సదా తాప త్రయములోో 

మానవుడు కర్మలొనర్పుచు కడకు కాటికేగుచున్నాడు, 

ముందు గతించిన జననీ జనకులు గురువులు పెద్దలు మిత 

సతృములు, వ్యక్తికి స్వస్నమున సామోత్క-రించీ _పేమరస వ్యాక 

సంభాషణములొనర్చి సంతసమును కల్పించిన కల, కల్లమైనరీతి, నేడు 

వమునమనుభవిం చెడి సర్భసౌఖ్యనిలయ మైన జగత్తుసెతము చెద్ద 

21) 
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స్వప్నమై కన్పించుచున్నదని [పకి వ్య కి గురించి గాలి గగనమున 

శేగకముందే మాయా నిద్రనుండి మేల్కొని తన కర్శవ్య కరమైన 

యాత్శసాయోత్క-రమునకై కృషీ యొనర్సుట యే కర్ణసిద్ధాంతము 

లోని మూలమునై యున్నది. 

-జీశకాలానుసరణముగా పరిణావమముచెందిన కర నిధి విధానము 

లను దూరదృష్టితో వివేకబుద్ధితో' ఆోచనచేసిననాడు . సర్వులకు 
బోధపడెడి సత్య మొక్క-టున్నది. 

గతారంభకాలమునుండి నేటివరకు జకుగుచువచ్చిన కర్మల 

(పభావ [పవాహములో నాటి ధర్మకర్శ నేటి కధర్శ కర్మమె 

కన్పించుచున్నది. నేటి ధర్భకర్శ నాట యధర్భకర్భయని చరిత్ర 

సాఠతుమిచూచున్నది. ఈ దగందంకర) సమనంయ మేరితి సిదించ 

అద పాపమేది! పుణ్య మేది! ఎ న్ దిక్ సంశయము కల్పుట 

సమంజసము, 

నాటికీనాటిశేనాటికై నను ధర్మము ధర్మమే! |త్రికర ణళుద్దితో 
(ప్రేమించి పరిగ్రహించిన పత్నియే ధర్మ్శపత్నియని పెద్దల సూక్తి, 
వకాలమునందై న (తికరణళుద్ధితో యొనర్చినట్టి కర్మను 'ద్యేమబుద్ధితో 

పరిత్యజించిన నాడది యధర్శ్మమని గురించదగినది. 

సీత్రోడి మానవునితో నసీవాడిన నుడిని సార్ధకత నొందించి 

సంతసమును చేకూర్చుకే ధగ గ్రము. ఏివాడిన నుడిని స్వార్థ [ప్రయోజన 

బుద్ధితో విస్మరించి చరించుకే యధర్శము. 

నూ 

మానవుడు నిర్ణయ మొనర్చుకొ "న్నట్టి | పతి ధర్మకర్మయు 

సమాజమునకు త్నేమమును చేకూర్చుట కేనని వ్య _క్తమగుచున్నది. 

అసత్యములాడినను పరులకు పన్నీరు , ప్రసాదించిన నరునకు 
పుణ్య మెకల్లును. సత్యములాడినను పరులకు కన్నిరు (పసాదించిన 

pan 

నరునకు పాపమే కల్లును, 
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... వైద్యునకు రోగి (బతుకడనీ నిజము ెలిసినను రోగితో 

సీజేవి భయమువలదు జీవించగలవని యసత్యము చెప్పినను వై ద్యునకు 

పాపములేదు, సరియైన మందులువాడి రోగి దుసి స్థితిని "వె వై ద్యుడుమార్చి 

మహోపకార మొనర్చి సత్కీర్తి తగిన (ప్రతిఫలము, పుణ్యము 

నార్టించినరితిగ, కర సిద్ధాంతము, పాఠకులకు సవిమర్శ సత్యాంశసూ క్రి 

సుధ నే [పసాదించుచున్నది. 

రోగనివృ త్రిక సీవించెకి మందు చేదని రోగి పరిత్యజించ 

గలడా 1 పరిత్యజించక భయముతో పొనమొనర్చును. అేరీతి 

మహాత్నుల (పవ చనములు నరులాచరణమునందుంచుట కష్టమైనను, 

సాధనతో పట్టుదలతో ధీరత్యముతో ఫీడక సాగించిననాడనంత మైన 

యాత్నానందమును వాందగలరు. 

తన ధర్మమున వర్తించు [పతి వ్యకి కియు మహనీయుజేయని 

శ వివేశానందస్వామివారు “వెలుగ త్తి చాటిరి, వనిత, లత, కవిత 

యీ మూడును మంచి యాశయము లేనిదే శోభించవు. వనితకు 

గుణముగలిగినపలి, లతకు బలమైన వృకుముః కపితకు రస గహణ 

పారీణు లై న పెద్దలు తేనే (పకాశింపజాలను. 

కాలగమనమునందు గొప్ప పరిణామము కల్లీనది. కుల ముతవర్ల 

జాతి భేదములను విడనాడి కులాంతర వుతాంతర వివాహములను నేటి 

తరమునారు సచ్చగా దరు నుచునాషరు. పూర్యాచార 

పరాయణు లై న నెద్దలు యువతరమునారి సర్వ మైక్ వివాహకర్శలను 

కన్ను లారమాచి 'కాదనుటకు శ క్రి చాలక వ (పభావ పరిణామమున 

క చ్చెరునవొందుచున్నారు. 

యువతీయువకుల గుణములుకలియని నొప్పనొప్ప సంబంధములు 

కడకు బంధము లై కన్నీ టికి గుణ్యె యెవరికి వారే వి డిపోయిన 

సంఘటనల నెన్నింటినో నేటి సమాజనున గాంచు చున్నాము. 
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కాలవాహిని "కెవ్వరు ఎదురీదజాలర చెడి నిత్యసత్యమును సర్వులు 

గుర్తించి | పేమ కరుణ హృదయ పమ్మిత్రతాది సద్దుణములనే గౌరవించి 

సుఖశాంతులతో వర్తి ల్లగలరు. 

ఉత్తమ సంస్కారము సత్య శాంతి (పేమాదరణములు పరోప 
కార పరాయణత్వేము లోకమున |పతివర్హమునందు (పతివృ త్తియందు 

కొందరియెడ _సార్ధకతనొందుచు మతమునకు మహోన్నత కీ రిని 

చేకూర్చుచున్నారు. రాళ్ళు రత్నాలొక్క-టిగ లోకదృష్థికి కన్పించు 

రీతి దురాత్ళులుం డెడి స లములంచే నుహాతు లు వెల్లి "ందు చుందురు, 

జన్మకర్శల సంస్కా-రశ క్తి. నరుల హృదయములలో మరుగై 

యున్నది ఆ సంస్కారముల కనుగుణములై న కర్మములనే లోకమున 

మానవులు నిర్వ ర్హించుచుందురు. స్వార్భపరు ల్రై కొందరు న్యార్థ్ 

త్యాగులై కొందరు జగత్క-ర్శ్మలను విధిగచేయుదురు. వారికి వీరికి 

పొత్తుకుదురదు. కాకి భాపు హంసకు; హంసభాష కాకికి వ్యర్థ (పలాప 

ములుగా గోచరించును, రామరావణ జీవిత చరి తొంశేములను యథా 

తధముగ ెలిసిన "పెద్దలలో కొందరు రాముడే మాయావి, రావణుడే 

పీతివంతుడని, కాదు రావణుడే దుర్మాష్టడు రాముడే సన్మాష్టడని, 

కొందరు సంభాపణలు సల్పుచు చివరకు వాగ్యాద విజ్బంభణముతో 

సత్యదూరు ల సతమతమగుచున్నారు. 

చేటికొాలమున ముకహ్కు-వవుంది తమ కర్మ లోపములను 

తొమొనర్స్పెడి సంఘాపకార సంభాహణములను త్యజించుటకు శక్తి 

చాలక, గతకాలమునగ ల కధలను కల్లలనుచు విజ్ఞుల రచనలను 

కువిమర్శకులై ఖండించుచు సత్యమును నిర్ణార ణ మొనర్చి సంఘమునకు 

మేలొనశ్చెడి స్థితిని నోల్పోయి నిలకడ లేని మతులతో కుకర్శలొనర్చు 
చుందురు, 
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థు 

అనాదికాలమునుండి నేటివర కెందరో విజ్ఞాన వేత్సలావిర్భవించి 

నిస్వార్థ హృదయముతో సంఘక్నేమంకరములై న కర్యవిధులను 

బారాచరణమునర్సి వాసి (పతిఫలముల ననుభవించిన వారి స్యానుభ వ 

సత్యములనే రచనములశేరిట లోకమునకందించి జీవిత ములనుచాలించిరి, 

అట్టి యాదర్శమూర్వుల జీవితగతులను వారొనర్సిన దివ్య 

రచనా విశేషములను, ' నేటికాలమున యజ్ఞాలు విజ్ఞాలవ ల చలామణి 

యయ్యుఢడి వదరుబోతులకు విమర్శా పరమైన దుందుడుకు సంభాపణము 

లను; ముముకువులై న వాజెల్లరు విస్మరించి పస్థాన్నతయాది మహో 

(గ్రంథ రచనములను భక్తి తో పఠించి సర్వసంశయ రహీతులై 

సత్యాన్వేపకు లై సత్యకర్భనిరతు లై నిత్య సత్య సనాతన తత్త ససరూప 

సందర్శనానంద దివ్యం సానుభూతివొంది తరించెదరుగాత. 

(బహ విస్లు వివ దేవ గంధర్వ్యలో కాదులలో సైతము చేవ 

రోపాది వా(గ్పలాపాదికర లొనర్పి వాని పతిఫలమును విధిగ 

యనుభవపించిర నెడి సత్యము చర్మితాంశ పఠనములవలన వ్య_కృమగు 

చున్నది, 

శ్రీ దుర్వాసమహర్షి విశ్వాని తమహర్షి మొదలైన ద్దలలో 

కోపము విజృంభించి దురదృష్టవంతులై న వారినెన్నో నిడుముల 

పాలొర్చినరీతిని చర్మితలు సుస్పష్టముగ (ప్రబోధ మొనర్చు చున్నవి. 

ముందు చూపులేని నరుడెంత నొప్పవా.టెనను సమాజ దూప. 

ణకు గుజికాక తప్పదు. తెలియని విషయములను/ూర్చి వాదించుటయు 

"తెలిసిన విషయములనుగూర్చి సంభాపించక మౌనము వహించుటయు 

మానవునకు తగదని మహాోతు లా చేశించిరి, 

చేద'చేదాంగ రహస్యములను “తెలసిన విజ్ఞానధనులై నను (పేను 

ఛ క్తి యాస క్రిగల నరులడిగిన సుసమయములం బే [పబోధ మొనర్చ 
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వలెను. తెలిసిన విజ్ఞాన వాక్యములై నను సమయము సందర్భములేక 

[పబోధము సాగించినచో యజ్ఞాలు నిరసించుచుందురు. 

“జ్ఞానిమరు గజ్జాని'కే మరక” యనెడి యార్యుల వాక్యము 
త్రికాలసత్యమై భాసిల్లు చున్నది, కవిని నిత్యము సమీపమున మూడి 

వారు కవిగారి కవిత్వము గణనీయమై సర్భజనోపకారమై రోరాదర్శ 

మైనను గారవభావముతో పఠనమొనర్పజాలరు. కవిని | పేమాదరము 
లతో గౌరవ సత్కార సన్మాన మొనర్పజాలరు. 

మహాకవుల పోకడలతో గద్యపచ్యాత్మక  సమ్మేళములై న 
విద్యత్క-వి తారీతులను వెలయించి దూర పాంతేములందు విజ్ఞుల ఘన 

సన్నానములక్రు పాశువైన కవి పండితాది వెద్దలను, తాముం డేడి 

చోటులందు గలవాణెల్లరు గురించి గారవించజా అరు. ఇ్రదిలోకస్రతీరు, 

' కవి కాలవాహినిలో im పునరావృ త్తి రహితమైన దివ్య 

పదవి నలంకరించిన రోజులలో కవితను పఠించి కవితలోని లోతులను 

పదరీతులను తెలిసి యాతా గ్ణనందము నొందుచు కవిగారి నెంతయో 

గొప్పగా పాగడుచుందురు. మాయా (పధావముచే క కంటికి ప్రత్య తము 

కన్సించెడి కవి పండిత గాయ కాది పెద్దలను సమాజము (శమించి 

పూజించచాలదు. 

కవితలోని శ కి _క్కిసామర్గ్యములను గుర్తించగల మేధాశాలులు 

కవిన్మిగొరవించి వారి కవితను |శేమించి శక్తికి తగినరీతిలో కవికి 
సన్మాన మొనర్చి సంతసము చేకూన్పెదరు.. 

యుగములు గడచినను నళించని సత్యశివ సుంద రాత్మళ దివ్య 

ఎచెతన్య తత్త రము భాసిల్లు ఎంచు నేయున్నది. ఆత త ేమ్టై ద ద ట్రదనివర్ణి ంచు 

టకు నలవిగాని దై విశ్వవ్యా_ప పనై విశ్యమునశే మూలమై వలయు 

చున్నది. ఆ యఖండ తత్త్వ సుందర మహామహిమాన్విత నిత్యసత్య 

పరమాణుశ క్రి నుండియే సకల జగదుత్స తి కాబడినది, అట్లుత్స త్రి 
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"కాబడిన జగత్తు కాల| క్రమమున వివిధసరిణామములతో పలురకములై న 
సంస్కా-రములుగల మానవ సమూహముతో దినదినాభివృద్ధినొంది 
నొంది, పునాదిని. మరచి భవనమునే వునాదియని విశ్వసిం చెడి 

యజ్ఞానాహంకారాది గుణములతో సత్యదూర మై విజ్బంభించసాగినది, 

ఇట్టి యవా స్తవిక దుష్టమహావాతావరణమునం దభివృద్ధి చెండెడి 

లోకమునకు దిన్యజాగ్భతి నొందించుటశై లోకమునం దచ్చటచ్చట 

మహోత త్వజ్ఞ లావి ర్భావమునొంది, విశ శేయః కాంతాొస క చిత్తు లె 

సర్వమత సమ్మేళనమగు సత్యనిత్య వినిర్శల వేదాంత సారస్వత వాహినీ 

తరంగములను విశ్వ వెల్లెడల (పవహింపబేయుచుందురు. 

అట్టి మహాపురుషులలో, నేటి నిరవదవ శశాబ్దమున మైతము 
అనంత పుగముజిల్లా వుట్టప ర్తి గ్రామమున, “శ, [పశాంతినిలయమునందు 

వేదవీధులలో విహరించెడి భువనమోహన సౌండర్యమరా ర్రియగు 

గ్రీమహావిమ్లవే కలక లప. హృదయులై న నరులనుద్ధరణ మొందించుట కై 

దివినుండి భువ కవతరణ మొందిర నెడి స త్యాంశమును, సత్యమూంర్తులె 

భకాదులెందరో గుర్తించి శతి భగవాన్ సత్యసాయి బాబాగారి 

దివ్యపాదపద్దుముల సన్నిధికిచేరి భక్తితో పూజూ పణామాది సత్క_ర గ్ర 

నిరతులై (శ్రీవారి దివ్యకృపాశ క్తికి పాత్రులై సర్వసంశయ రహితులైై 
దివ్యజీవనపథగాములై సఎసారబంధ పిము క్రి నొందుచుండిరి, 

అ స్యుపశాంత సుందర ళద్ధాద్వైత త శ్వ వచారోద్యమ 
పవిత్ర శుభసమయ మహాపర్యములందుపవిష్షులె వ్నెడో వూనవులెల్లరు 

భగవానుని మహాకరుణకు పాతులై నవారని తెలియనలయును, 

ప్రుణ్యఫలములేని నరు లన్ని యుగములతై నను భగ వృతల్నె-ంకర్య 

ములు జరి7డి (పవి త్రస్థలములం దడుగిడజాలరు. “డివియందు వెలిం7డి 

రవినంధు డెరుగజాలనిరీతిగ” వేదవిజ్ఞాన రహస్య విశేపాదుల నెలుగెల్తి 
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చాబడి “తీ భగవాన్” సత్యసాయీాళుని దివ్యమహీమా విభాతి 
తత్త్యరహస్య విశేష వివరము నెందరు గు ర్హించుచున్నారు ? 

అనాదికాలమునుండి చేటివణికు లోకమునందు ఏశ క్తిగలవారా 

క క్తి గలవారిని గుర్తించి గౌరవించి. గణనీయ కర్శములొనర్చి 

సంతసము నొందుచుందురు. 

“కవిని గన్నతల్లి గర్భంబు ధన్యంబు; కృతిని జెందుంవాడు 

మృకుండుగాడు, రాజుల కధలకు మిన్నలై కవిరాజుల కధలు విలశిల్లిన 

వ నెడిమవూట లతిశ యోక్రులుగావు. ఏనాటి వాల్మీకి! ఏనాటి వ్యాసుడు? 

భాస కాళిదాసు లెప్పటివారు ? ఎందరో రాజులు చరిత గర్భముననో 
ధరిత్రి గర్భముననో కలసిపోయారు. అయినప్పటికి, ఇప్పటికి “జయ న్తితే 
సుకృతినో రససిస్ధాః కపీశ్య రాల వారికి వృతి లేదు. వారికి మాతమే 

కాదు వారిని కన్న జననీ జనకులకు మృతిలేదు. వారి నామములు 
రవి శశితారకముగ సమాజపు మస్తక వీధులలో చరిత్ర పుటలలో 
స్థిరరూపములై విలసిల్లుచున్నవి 

ఉత్తమ కవులూ, ఉత్తమ కళాకారులూ ఉత్తమ సంస్కృతి! 
సృష్ట్రక రలు, జాతికి జీవగజ్డు సంస్కృతి; కవులు, చారి మేధాసంప 
ద్విభాతితో నలరా రెడి మహాకావ్య ఛాజములు లోకమున లేనినాడు 

సమాజమునకు ఛో వితవ్య నుహోన్నతస్థితి మృగ్యమగును, 

అదర్శమైం లోకోద్ధరణమునకు మూలమైన మహోశ క్రి మంతము 
ర రో సాొంరవ ప లగు రచనలను కథృలెంద స్వా ర్గములేని ధర్ధుకర్మ నిర్వహణ మొనర్చి 

గొప్ప మేలొనగ్సి భువివీడి దివిశేగిరి. 

లోకో పకారకర్శ పరాయణులె న కవుల బుణము' సమాజము 
తీర్చుకొనజాలదు. నిరాడంబరులై యాదర్శమూ ర్హులె లోకవాసనా 
తీతులై, లో శేశ్వరుని దివ్యగాధలనే సదా పఠన మొనర్పుచు, వునరా 
వృత్తి రహితమైన ముుక్తిపధగాములై చరించెడి సత్యకర్శాచరణ 
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మూరు లైన కని పండిత కధక గాయక విద్వద్వరులై న భక 

పహృదయులను, వారి సతి సుతాది బంధువర్ష మజ్ఞానావరణముతో 

(పజ్ఞానవిహినతనొ ంది నిరసన దృష్టితో ఆగడు చుందురు. 

కవుల జీవితపు నడక లలోని హాౌమ్సుతన్దలను గుణకర్శవిధులను 

జాతి మత కుల వర్ల వర్ష స్థలముల వ్యత్యాసరీతులను లౌకికులైన 

నరులు మూనుచుు, వారి మహోోేన్న తాదర్శాభధ్యాల్శీక భావసుపద్వాగ్య 

భవాది సౌంద ర్యాతిశయ క కిని చవిదూ చెడి సాహితీశ క్రిలేక విజ్ఞాన 

దూరులై యజ్ఞ నాహం కారాదులతో నవివేక మాూడామణు లై. భువివై 

చరించు చుందురు. 

ఈ మాయాలోకమున చరించెడి కలిమానవుడు నేదో యొకా 

నొక |ఛాంతితో తికశమకచెందుచు _ నివారణోపాయమును గానక 

య న్వేషి.చక మూ యయ నెడుబ్బలోటదిగి యధోగతి నొందు చున్నాడు. 

(భాంతి నివారణకు మందుయేొది ! శ) సద్దురు పబోధామృత 

పానమే. సత్య "సనాతన నిత్య శివసుందర శక్తియందు నరుకు 

తాదాత్శ్యము చెందుటయీ నిజమైన స్థలి. ఇట్టి మహనియ మధుర 

సుందర సుకుమార డివ్యస్థికినొందుట సామాన్యమా! కాదు. అనేక 

సహస జన్నారిత ఫలసముదాయ మొక్క-టిైయై నరుని వరిం చుటచే 

సాధ్యము కాగలదు. 

లోకో తృరసి స్థితియందుండి దివ్య సారవ్యముతా రోజులు 

కొలది కాలగలిని ' శాయముస్థితిని మరచి వలుగొంబె విఠరాగ 

విద్యుత్కాంతి స స్వరూవు లక_డక్కడ ఒక్క-రిద్ద వ్యరో దర్శ 

సనియుల సావమెత్క-రించు చున్నారు. ఇటినారి జీవిత చరిత్ర లకి పవ్మిత. 
౧... ళు 

ములు, సర్వజన సంసారబంధల తాలవి తములు. పిరు లోకమున 

చరించెడి కాలమునందుగల జను లెల్టరు వారిని పిచ్చివాఠని తక్కువ 

22) 
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జాతికి చెందినవారని చదువురాని వారని శాస్రుచర్చలు చేయజాలరని 

నిగటుభావముతో త్యజించిరి. 

ఆ వీచ్చివాలే లోకమును వీడి లో శేశ్యరునిలో నైక్యమై కను 
మరు న రోజులలో వారి సమాధులై పడి మోకరిల్లుచు (మొక్కు 

బడులు చెల్తీంచుచు భకితో (ప్రార్థనలు సలు చుందురు. 

లోకమునువీడి దివ్యావ్యయ ముహొజ్జ్వ్యల ధ్రీకియందు వెలిం7డి 
యా మహనీయనమూర్తులకు పిచ్చియా? దీపము పోయిన తదుపరి 
చీకటిలో వెదకుచు కోర్కెలకు బానిసలై విలపించెడి నేటి లోకమునకు 
వీచ్చియా! నిజము తెలిసి వరించి హృదయ పరివ_ర్హనము చెంది 
లోకపు విచ్చికి తిలోదకములిడి భయభకులతో, జగత్పతి పతిత 
పావనుడు భక్తజన రతుణ డీవొకంకణభారియగు పరనూతు ని భజించి 
తరింవుడు. 

నిజ భక్తుడు, లోకులు వాదించెడి నయా రూపము లై న 
న్యర్గ వాగ్యాదములకు దిగులొందక మౌనముతో జీవితమును ధర్మ 
మార్లమున పయనింపచేసి పతిత జనొద్దరణమున కై నావిర్భవిం చెడి 
తత్వ వేత్తల స్యానుభవ సందేశములను శిరసావహించి జీవితగ మనము 
నందుగల వ క్రమార్లవిధులనుసరిచేసికొని జీవను క్కి నొందును, ఇది నిజ 
భక్తుని క_ర్హవ్యకర్శము. 

జనన మరణ జన్యమై ద్వందసంకులసమరమై కోపపాపతాపాది 
కర్మలకు నెలనై నరకమునకు హేతువై న ఘోరసంసార సాగర తరంగ 
'తొడనములకు గుటిగాక, నరుడు తన బుద్ధిని వ కమార్షములకు జన 
స్యక (శ్ర సద్గురు స్ముపసాదిత మహామంత్ర థ్యానానందపార వళ్య 
స్థితితో కాలమును కౌయమును  ప్మిత్రీభూత మొనర్చి భవతరణ 
"మొందుట యీ! కర్శసిద్ధాంతములోని సారసం|గహాము. 
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ఈ లొక్రసృష్ట్ర్ చిత్రమైనది, లోకమున జరుగుచున్నట్టి కర లి 

విచ్శితములై నవి. పరమ సాధువుపతికి పాపిష్ట్రీ సతి. పరమ సాధ్విలలామకు 

పాపకర్శలానర్చెడపతి. పరములోఖికి పెళ్లై బడిమూల్లు ధనశాసులు. 

₹ "దార్యమూ ్రికి సేదరికము. వలదు వలదను వానికిల్లు నిండుసంతతి, 

అలమటించెడివాని కసలుసున్న. _ తినలేనికోగికి దివ్య్వమృష్థాన్నము. 
మూాడునానికి వట్టమూడు చెక్క. పండిత (పకాండునిపట్టి బండ మొద్దు. 

శుద్దసా త్తి _క్తింకు లిల్హాలు జోకులాడి . కోడలు త్తీమళాలు కొఆవియ త. 

ఆచార సంపన్ను డన్న తమ్ముడనాచారి, ఆదర్శవాది కందరూ 

విరోధ వే. సద్దురుస్వాములళ క్రి సత్యాత్నుల కేయెజుక, సర్వజన సభా 

పూజ్యుడై ఘనసన్నాన [(గహీతవాక్యముల విలువ తానున్నవోట 
జనులు గురించజాలరు. నిరాడంబరులె జితేం దియులై. (బహ్మనిస్థ 

సల్పెడి మహాత్ముని దురాత్నులు గురించి గారవించజాలరు. వినయ 

వివేక విద్యాశక్తు లున్న వానికి ధనలోపము. ధనముగల వానికారాటము 

"మెండు. ధనను విద్యగలవారికి త్యాగ గుణముసున్న, ధనము విద్య 

తక్యాగగుణము గలవారికి సతిసుతుల వొత్తుకుదురదు. ధనము విద్య 

త్యాగ గుణము సతిసుతులపా త్తుకుదురిన వారి కాయునైయలోపము. 

అవన్ని సమకూరిన మనుజులకు (న్రీహరిభ క్రి యరగుదు. 

సర్వసుఖ భోగలాలసులై న వారికీ -సెతము మనస్సునకు (ప్రశాంతి 

లభించదు. భోగములతో కొన్నాళ్ళు "కోగములతో కొన్నాళ్ళు, 

ఆలోచనలతో కొన్నాళ్ళు ఆం) సేళనలతో కొన్నాళ్ళు. ఆర్జించిన 

ధనమువై గల గాఢమమకారముతో నరుడు తన జీవితాంతము 'నజకు 
తీరికలేని కర్నకలాపములతో చరించినచో, [ప్రశాంతి రాదు [పవమోదము 
"లేదు. 
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“దాహశాంతికె ఘృతము పానముచేసిన మూర్జునిన లె” ఆశలకు 

విలోదకములిడి చిత్తళాంతిని ఫొందుడని నాణచావేదాంత (పబోధము 

లొనర్ఫు కలక లప హృదయుడే న మూననుడు, మూయాళ క్రి 

[పభావమునకు బానిస్ఞె భౌతిక సుఖభోగ వాంఛాబడద్దుడె ధనార్జన 

మునే తీ వక్ళపి. యొనర్వుచున్నా డు. 

న్య క్రి లోకోపకారకములై న ధర్భ్శకర్శల నిర్వహణమున కై 

ముముమువులై న జనుల ధనమును సేకరించుట ఉత్తమమాగ్షము, 

ఈ రూపముగా ధన సేకరణ మొనర్చిన ధర్భ కార్య కమములకు యెట్టి 

యాటంకములు రాజాలవు. త్వరిత గతి కార్యక్రమము వజయనంత 

మగును. భర్శమార్థ గమనముతో శ్రీనృహరిభ క్రి పరాయణుడై 

జీవనోపాధి-క, దైవదత్సమైన సంగీత సాహత్యముల కృషితో పరుల 

హృదయము లలో భక్తి శ్రి ధర్మమార్డ తత్పరతలబెంపొందింపచేసి 

వారి థనము నారక్టెంచుట మధ్య మమారగ్గము. దీనియందొక సూత్మత 

యున్నది. (శ్రీనారాయణుని దివ్యనామమునే దివ్యకరుణాశ క్రి నే 

మదీనమ్మి తనశ క్తికి తగినరీతి సంగీత సాహిత్య కవిత్యాది విద్యా కళా 

(పదర్శనములనిచ్చి సభికులయొద్ద వెలరూపముతో|గహించక వారివారి 

హృదయాంతేర్లతేశే క్రి (వరణతో రాబడిన యర్థమును స్వీకరించి 

సంతుష్టినొందిన నాడీమా ర్లముసైతము ఉత్తమమౌార్హ మనబనుచున్నది. 

అసత్యములతో లోకమును మెప్పించి చేనునిశేరుతో పుణ్య కార్య క్రమ 

నిర్వవాణరూపముతోో వారి భనమునులాగి స్వ ప్రయోజనములకు 

స్వాహాచేయుట యధమమార్హము. త్యాగహృదయులై న ' భక్తమణు 

లొసంగిన ధనముతో ేవాలయ మఠస్మతకూపాది వుణ్యకార్యము 

లొనర్సి సంపూ రినొండించిన వానిని పాపభితి లేక దుస్తహృదయులై న 

మనుజులు దొంగతనముచే సం(గహించి యనుభవించుట యధ 

మాధము మాగ్గము. యధమమార్లముతో యధమాధముమార్లములో 

చరించెడి నరులెన్ని శ తాబములకై న ధనవంతులు కాజూలరు. _పెపెచ్చు 



కర్మ సిద్ధాంతము 178 

వచ్చిన చేశాక యున్న దికూడ యదృశ్య మై గరజెకి గతిలేని! స్థితిలో 

సమాజమున హేయముగ చూాడబడుదురు.  వ్రది నిస్పంచేపాము. 
“బలవంతమైన సర్పము చలి-విమల చేతజక్క. చావజెసునుతి యని 

నుడివిన శ్రీ, బద్దెన మహాకవి సూక్తి నెంతో లోకానుభవమును 
చాటుచున్నది. బలవంతుడై ధనవంతు డై నట్టి నరుడు గుణవంతుడు 

గానినాడు తనకంకు తక్క_వస్టికిలోయున్న ట్టి నరులల్ల్న రొక్క-టియె 
గుణహీనుడై న ధనబజలోే వతుని [పొణములనే హరించి చేయుదురు 

“సణములేని ధన మెందులకో య్ -ధనములేని సద్దుణమే బలమోయ్”” 
యని ఈ | గ౦థ రచయిత శేయామృతములో స్యా నిర. 

అధమ, యధనూధమ మాగ్లములతో లోకమునకు టోపీలువేసి 
నరులెంత ధనార్జన మొనర్చినను కడకు “వోటివండలోని జలమువ లె” 
దుర్య్యయమగును.  ధర్మముదప్పక _సత్యమువీడక తనతోడినరుల 
పహృాదములకెట్టి 'బాధయందొళనలు చేకూర్చక చె దై వమునునమి 3 
ధనార్హనచేయు వుణ్యవురుషుల "కెల్ల వేళల పురాణ వుగుషుడై న (శీలచీ 
నారాయణుడు సమాజరూపముతో తోడునీడమొ కవచమట్లు ధర్మ 

కర్చదురంధరుని సర్వసంర కణ 'మొనర్చును, 

శ) భగవద తా [గ్రంథములోని “పరి తాణాయ నాధూనాం”” 

అనెడి సూ క్రిలోని భావమిట్టిచేనని ముము కువులు తెలియందగినడై. 
యున్నది. తియ్యని మామిడిఫలమును గురించి గద్యపద్యములు 

రచనలు చేసిన కవికి, కవిగారి రచనలు చదివిన పాఠకునకు, భ క్లితో 
వినిన |శోతకు, తియ్యని మామిడి ఫలమును తిని యానందించిన నరుని 
యనుభూతి గలుగనిరీతి, భగవ _ద్రహస్యములను నరుడనుభవమున$ 
తేగలిగిననాడే నిజమైన యాత్మానందామృతేము పానముచేయగ లడు 
తదనుభూతిని పొందగలడు. 

నరుని నోటిమాటలకు చేతి వ్రాతల కు కపటముతో సాగించెడి 
కర్మలకు భగవానుని కరుణ (పసరించదు. నిప్కూ-మముతో నిర్మల 
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వృాదయముతోో నిర్వ రించెడి సద్దురూపదేశ మహోకర లవలన నరుని 

మనస్సు పరిళుద్దమై హృదయమునకు [పశాంతి చేకూరును. 

సత్క-ర్భ్మల నిర్భ హణ మే నరుని గొప్పవానిగామార్సి సంఘ 

గారవమునకు పా(తునిచేయును. నరుని జీవితమునందు మనోవాక్కాయ 

కర్మలు ధర్మ బద్గముగానినాడు కొండగుహాలందు నివసించినను కానన 

సంచార మొనర్సినను పుణ్యనదితీరములందు భగవన్నామ సపాహాము 

లొనర్చిననుః భారత జేశమునందుగల సిద్ధతేతములలో మహార్ముడ్రాఖి 
చ్చేకములు చేయించి ఫొ టిబిల్యార్చనలుసాగించి సంపూ ర్తి నొందించినను 

ధర్మ (ప్రబోధ (గంధములు నిత్వపారాయణ మొనర్చినను పరమాళ్ళుని 

కరుణ (పసరించదు. |పశాంతిలభించదు. నిజము తెలియనిలోకము 

'మహోాత్ళుడని కొన్నాళ్ళు దురాళ్ళుడని కొన్నాళ్ళు” గుసగుసలాడు 

చుండును. 

[పశాంతనిలయము సద్దుణ సంప _తిగల నరుని హృదయము, 

మానవులమ_స్తకములందు జ ంచిన దుష్ట గుణ పభావశ క్తి [పశాంత 

మందిరముల శేగినను తిరోగతి చెందదు. 

ధర శ్రనాక్య ములు వేలాదిగ పఠించినను వానియందోొక 

వాక్యమైనను ముముకీవు తన నిత్యజీవిక జీవనకర్శములం దా చరణము 

నందుంచని నాడెట్టి (పయోజనము లభించదు, 

(శ్రీ గురుహరిహర పూజలెన్ని యొనర్చినను పూజలువేయు 
శ్రీ పుచుపాది సెద్ద లెల్లరు'. వారివారి హృదయగత దోషవుంజములను 
గురించి దాగుచేయక "భయముతో సంస్కరణ మొందించుకొనవ లెను. 
హృదయగతదోపవుంజములను తొలగించుటకు యత్నించక బిగ్గరగా 
భగవన్నామమును (శుతి లయలు దప్పక వివిధ రాగాలాపనలతో 
స్మృరించినను శీ గురుహారిహారనూూ రుల కృపగలుగదు. ఇట్ట గురునోప్య 

విధులను విధానములను నుజేగంథములందు గాంచుటరుదు. కారణ 
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మేమి? యధార్థ వాది శక విరోధి యనెడి సూక్తిని, గమనించి కవు 

'లెల్లరిట్టి రచనావ్యాసాంగములకు నాహసమువేయ నొల్లరు. 

పాపకర్ణల (ప్రభావముతో విజృంభించెడి మనో వై ఖరులుగల 
త నృరుషులు పవిత్రము లై న దివ్య స్టల తీర్గరాజములకో మహాపర్వము 

లందు వెళ్ళినను సర్వపాపహార మైన హరనామ భజనారావములు 

వీనులకెంతో విందో"నగూర్సుచున్నను వుణ్యక రల నిర్వ రింపజాలక 

గత కాలమునం దలవడిన నిఛకర్శలై న చర్య వ్యభిచార జూద 

సురాపానాది కార్యములం బే లగ్న మయిన వారిమునస్సులు సత్క_ర్భల 

వొరనీయను. సత్కర్మలు చేయుటకు మనస్పొప్పక .దువ్కర్శలనే 
చేయసాగుదురు. 

నరులకు ఒకరుకట్టన చద్ది చెప్పిన సద్బుద్ది బహు కాలమునిల్వదు. 

వ్యక్తికి జన తో వచ్చిన వినయ వివేక సత్యదయాహింసాది సత్తంగుణ 
సంప త్రి, కారణాంతరములచే దుష్టుల సాంగత్యముతో లోపించి. పెడ 

చారులుపట్టి దుష్టులతోక్రలసి చరించినను  మహోత్తు ల |వబోధ 
వాక్యములచే పుణ్యస్థల నివాస మహిమతో సత్య సిద్ధాంత రహస్య 
గంథపఠనమువలన సరియై (సకాశించగలదు. వ్య_క్రిని మహా న్నతస్థితి 

యందుంచగలదు, 

ఏ 'దేశమునందై నను మతమునందై నను యేశాలమునంటై నను 
పరకాంతాస క్తి పరుల ధన సంగహణాస క్తి యసత్యములాడుట 

యన్యాయకర్శ లొనర్చుట దొంగతన మొనర్చుట జూద సురాపానాది 
మత్తు పదార్థముల సేవించుట పరులను వ్యాగాపముగా హింసా 
రూసముగ మనో వేదనలకల్పించియెడ్పించుట తగదని పాపమని పెద్దలు 
శాసించిరి, పరుల కష్టములలో సాయమొనర్చుట, కన్నీరు గాచ్చెడి 
వారిని యోదార్చుట; సత్యపధమున పయనించుట, వీదవారిని కరుణతో 
సాద మొనర్చి సంతృప్తి నొందించుట, వృద్దులకు చేయూత నిచ్చుట 
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ధర్భ దైవ పుణ్య కర్షలకు ధనమర్పించుటు తన తో డివారి కెట్టి 
పకారము చేయకుండుట, తదితర (పాణీకోట్టను హింసించక 

యోర్సుతోనుంకుట మహాత్సుల బోధలువిని జీవ తాచరణమునందుంచు 

టాదిగాగల సత్క-ర్మల వుణ్యమని బుధులు వాకొనిగ్ర, 

రకరకములై న భామలతో పలిక్రినను చక్కెర స్వరూపము 
గుణ -మొక-టియీ. (శ్రీ భగవద్దీత, ఖురాన్, బైబుల్, మహా 

(గంధములలోని కోకముల సూ కోల వాక్యముల నార సంగహ 
స్యరూపమునందెట్టి భేదము కన్పించదు. 

ఎన్న డోకురుడే సం! గామారంభమునందు (శ్రీకృష్ణపరమాత్మ 
పార్టుని పృాదయదె”ర్చల్య మును నశింపచేసి మ్మూత ధర్మ కర్శనిర్యా 
హకునిగాతీర్చదిద్ది రవత్నీంచుటనైయొనర్చిన ధర [వబోధారూపమైన 
“గీతిక నేటికాలమున మహోతు శ లెందరో వివిధరహస్యసిద్దాంతోప 
మానాదికధలతో మహా వ్యాఖ్యా నములొనర్సి ముముకుజనసహ్య సముల 
కంద చేయుచున్నారు భవితేవ్యమున చేయనున్నారు. 

ఆ భగవన్షీతారహస్యవి కేవ వివరణామంతయు మూడింటితో 
ముడివడియున్న ది. “కర్ళ-భ క్తి జ్ఞానము” ముముమవు, సాధువు, 
సంసొర్కి క్కి కధకుడు, గాయకుడు, విద్వాంసుడు, పండితును, ఆదోని, 
వ్యాపారి, కార్మికుడు, న్యవసాయకుడు, భాగవతుడు, ఆచారి, పూజారి, 

విరాగి, యోగి, జోగి భోగి రోగి మొదలై నవారెల్లరు వారివారి 
విధ్యు కృ కోర్ణలను నిర్వహణ మొనర్చవలెనని శ్రీ, భగవద్దీతా సుందర 
సం దేశము. ' 

నరుడునిరవాం కారి నిత్యసత్య వతళీలు డై కర్మ యోగమును 
నిరాటంకముగ నిర్వహిం చినవో భక్తియోగమై ముందునకుసాగి 
పోగలదు. భక్తీ యోగముపరిపక్య మై జానయోన౫ మెవరి లగలదు. ణు ధగా 
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నరుడునిరహాంకారి యె నిత్యసత్య _వతశీలు డై కర్మ యోగమును 

నిర్వహీంచవ లెను. ఇదిసోపానమార్షము. నిరహంకారిమై నిత్య్వసత్య|వ్రత 

శీలుడె కర్మణయోగమును నిర్వహించవలెన నెడి వాక్యములోని 

సత్వ్యాంశ మేమి? 

ఈ కుటుంబ నిర్యాహణాధికారినినే నే. 'చేను లేనినాడు .నాసతి 

సుతాదివర్షము నెవ్వరు పోపి.ంచెదర నెడి (భ్రాంతిని విడనాడిననాడు 

నిరహంకారిశాగలడు. అట్ట స్థితితో నిత్యసత్య సనాతన శకి _క్పిస్వరూపమై 

నట్టి తనయాత్న సామౌతాగ్.రమునక్తు తీ వకృపి.సల్పిననాడు ' కర 

యోగమును నిర్భహించినవాడై కల్ప తార్జుడగును. 

ఈ రూపమైన కర్మ యోగమును నరుడు నిర్వ ర్రించుట కశ కుడ. 

తన సతి సుతాదివర్ష రతుణమున కై తానే కరననేడ |. దుర్ళావముతో 

1౯తేనెలోపడిన ఈగరీతి”) దిక్కుతోచక దరి తెలియక తన స్వసంకల్పము 

లతో తనకుతా నే “సాలెగూడువ ల” సృృష్టంచుకొన్నట్టి ఘోర 

సంసారకూపమునబడి విహపములని తెలియక  విషయసుఖములే 

నిద్యానందములని (భ్రమించి విర క్కి చెందక విముక్తి తెలియక తన 
'పెత్తనములేకనె నొకనాడు సర్వమును విడచి చేహముతో వెళ్ళుటకు 

పీలు లేక యెక్క-డికో తరలి పోవుచున్నాడు. | 

వెళ్ళిపోయిడి వ్యక్తి కి నిచూాచి వెళ్ళుటకు ప్రయాణమయ్యిడి 

లోకపు నరులు వెట్లిగా నేడ్చుచున్నారు. మాయాబద్దుడెన మనుజుడు 

మాధవదర్శ నానంద దివ్యరసానుభూతిని పూర్తిగా “నురచి నాసతి, 

నాసుతులు, నాయి లనెడి మమకార పాళశబంధనముతో ఛాంతిలేక 

ధనాశ జిద్దులో బడి కట్టకడవరకు వ్యామోవా సుడిగుండమునం దే 

పరి భ మించుచున్నా డు. 

a పరమాత్ముడైన (శ్ర ల్దీ నృసింహుసినమ్మి ధర్మదృష్టితో సత్యా 

న్వేషణతో శ్రీ లక్షీ యెడ లయ్యములేక . జీవితగమనము సాగించెడి 

23) 
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భక్త శ్రవతంసుసి ' 'రతీంచుటకై. సంసారసాగరమునందు కస్ట నష్ట బాధ 

లనెడి ినుతుపానులను సృష్టించి భక్త కో వతంసుని. వహృదయమునందుగల 

సంసార వ్యామోహమును సూత్ళు దోవ ఫలానుభవములను తుద: 

ముట్టించి తన కృపతో తన సన్నిధికి చేర్చుకొని కన్నతం(డిమైన తానే 
నురమ్షీంచి సంతసమొందుచు చుండును. . . 

కల్లకపటము లే లెని కరుణాహృదయులై' న నరులానశ్చెడి  లోకోక 

కారకములై న కర్మలను వారి సతిసుతాదులు సై తము: రోపాచేశము 

లతో ద్వేషించి తెగడుచుందురు. . ,. క్ట 

ఇందులకు కారణమేమి 1 న్య క్తి _ లోకచుర్యాదలను పాటించక 

ధనా న్వేషణయందు నిర్షిన్తడే ధర్మదృష్టితో తా త్లీక చింతనతో 
సంసారమునె. మమకారము లేక సాత్త్విక కర్ణుల ధనవ్యయ' 

మొనర్చుట లో (పధానకారణము. 

ఆా_త్త్వీకచింతనతో భగ వద్దర్శనాకాంతత్లో  చరించెడివ్య | 

సంసారమునందుండి గౌర వమ ర్యాదలనొంద జాలడు. “వాయససమూ 

హమునందుచేరినకో 'కిలవ లె” హెయముగ్రామూడబడును. 

అశాశగమనమొన్చెడి రాజమరాళము కోడివలె దిబ్బలందున. 
రిహరించరీతి, “బహ్మ సత్యము-జగ స్ట్ధ్యా. యనెడి వేద వాణిని 
సంస్నృరిం చెడిముముక్యు వె 'వెనవమూననుడు సం యోూగవియోగ సుఖదు 

ద్వంద్వసంకులసమర మైన మూయాసంసారమునందుండజూ "లడు, 

కిమొాది 

కలక ల్బపహృదయు డై డన మనుజు “డెన్ని కష్ట పరంపర లనొందినను 

సంసారమువై విర క్రి నొందడు, భగవానుని దర్శనమునకాస క్రి క్తి చెందడు . 
బ్రదిమహాత్త త్తరమైన మాయా పభావము. | 

“వ జట్రో నివసిం చెడి పురుగునుతీసి పన్నీ రులో వేసినచే పాణము 

లనుగోల్పో వురీతి?? పనికిమాలిన వ్యాసంగ ములతో వ్యర్థ వాక్స్రలా 
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సములతో హేయకర్ణ్శలతో చకించెడి - లౌకికనరునిమనస్సు మనస్సున 

క్షధిపతియైన మాధవుని దివ్యన "నుస్మృరణము నందుండజాలక గిజగిజలాడ 

సాగును. 
... అనంతకోటి గంథములసారము మహాత్నులైన సద్దురుస్వాముల 

నోట వెలువడెడి స్వానుభవ వేడాంతసూ క్తి కి యందు తాండవించుచున్న ది. 

అట్టివిజ్ఞానభాస్క-రు లై. న శ్రీ) సద్దరుయోగానంద నరసింహస్వామివారి. 

దిన్యా చరగానుభవ సూక్తులలో 'సారాంశసుధయే! మీరు పఠించి. 

మనస్సుతో చవిచూచెడి. ఈ “కరగ్ణనిద్ధాంతము”. 

(శ్రీ యోగానంద నరసింహాస్వామి వారు. తమ వినిర్మల ధర్న. 

బోభారహస్య విశేషవివరములన్నింటిని లోకమునకందించి లోకోద్దరణ 

"వెలుందిం చెడి మహోన్నత ధ్యేయము? బుతో తన పాదపద్ముద్యయమునే 

సదాయ గ్బించుచు సర్వ "జీవతామూ ర్తులలో తనరూపమునేదరి ర్భించుచు 

సమ స్ప నామములభో తన పి త్ర నృసెంహనామావరముల చేస ంస్మరించు 

చున్నట్టి తనపాద సేవకుడు న సుబ్బరాయగు_ప్త ప భాగవతుని చేతి 

కలమునందు సిద్దతపో యోగ మహామహినాన్వితశ క్తి కిని మేళవింపచేసి 

లోకమునకందించెనని సదాడ్డిప్వ్ ఫీ నుంచుకొని భకి, త్రోపఠించి నిత్యజీవిత 

జీవనకర్శ్మలలో యాచరణమునందుంచి జీవన్ను కినొందెదరుగాత! 

ఈ పరమపప్మితభార తావనియం'దెన్నో మతములావిర్భవిం చినవి " 

మత[పవకృలు, సిద్దతపో యోగ విభవాన్వితులు; అఖండశ క్రిదర్శనా 

నందహృదయులు, “ఆదర్నదీమా దక్షులె' నిస్వార్థ శీవాపరాయణు లై. 

లోక మేమంకరులె అద (త దృష్టితో భగవదుపాసపలై సాగిం దిన 

దివ్యరచనాదజీ కై న పెద్దలు ఈ మహోాజనకల్లోల వాతొవరశణమును. 

శుద్ద'ముకర్చిసు ప్రశాంతిని పసాదించుట'కెంతో కృషి యొనక్చిరి. 

“సశ్వేజనాస్సుఖనోభ వంతు” అనెడివేద వాణినే మన చె ద్ద లెల్లరు 
పాటించి లోకో త్తరకృవ్చి యొనర్చి (ధువతారలై విలసిల్లిరి. అట్టియాదర్భ 

మూర్తులు |పవచించిన నీతులను నారొనర్చిన (పబోధ్గసూక్తు లను' 
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వారాచరించినకర్శలలోనిలోతులను ముముతవులై నవాజెల్లరుగు ర్రించి 

సర్వసంశయరహి-తు లై ని త్యాచరణములంధుంచిననాడు హృదయము 

లన్నియు[పశొంతనిలయము లే. 

ఎవం నిహృదయముశాంతికినిలయ మో! అటి (ప్రశాంతనిలయ మెన 

హృదయమునం చే 'జేవుని దివ జ్యోతి వెలుంగుచు దివ్యరహస్య 

సంబేశములు లోకము కనువిష్పూతై. వ్యక్త కములె వై సర్పేరిణామమునుకల్లించ 

గలవు, 

సార్ల (ప యోజనముల కై యజ్ఞానులై న నరులుతప్పొప్పులవివరము 

"లెరింగియు ముతోడిన నరులకన్యాయమును చేకూర్చికన్నీ టికిగు టి చేసి 

వారుపన్నీ టితో కాలమును గ డవుచున్నారు. పన్నీ టితో కాలము గడవీన 

యానరులే కర్మపరిపక్యదశలలో కన్నీటితో పరితపించుచున్నారు. 
నరులుడారు తె లై సక్క-ర్మలొనర్పుట కుషక్రోమిం చినను గతము 

నందొనర్చిన "కుక ర్టలఫలమనుభవమునకువచ్చి కర్షగతితిరోగతినా ౦ది.. 
హృదయా వేదనల చెందసాగుదురు. 

“కృవీ తోనా స్పి దుర్భికుమ్” అనెడిసూ క్రి నరునిజీవితమునందు 
గతకర్శఫల మెదు రై ననాడుఫలించదు. జీర్ణ ,ధ్ధలిములందుమట్టిపని చేయు. 

వానికి వరహాలకుండప్రత్యతమైధనవంతుడై నేం గడ చిన కాలమునందు 
నరులొనర్సిన నుంచి చెడ్డకర్శులఫలములన్ని యు క్ర _ర్హవ్య కాలమునందను, 
భవమునకువచ్చి ఖేదమోదములను చేకూర్చు చుండును, 

ఈ కర్ణసిద్దాంతములలోసని  రీతులతి విచ్శితములై విన్సించినను 
కాదనుటకవ కాశము లేదు. ఒకవ్యక్తి కిని లోకమునగల జనులలోకొందరు' 
(పేమించి పూజించు చుందురు. కొందరు ద్వేషించి దురూ కులాడు 
చుందురు. ఇందులకు కారణ మావ్య క్రి కాదు, 'బ్వెపి.చిదురూ క్ష కలా జెడి 
సంఘముకాదు. నిదానముగా సిబ్బరముగా దూరదృష్టితో యోచనచేసి. 

సత్యముగు ర్తి రించినవారికి బోధపడగ లదు, 
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_ 'ఒశేనాళలెమునకు చిత్తు బొమ్మయుండుట. సహజమైనరీతి వ్య క్తి 

జీవితము మంచి చెడ్డలసమ్మేళనము: ' నారిశేళముపీచుతోో బుంకతో, 

కొబ్బరి తోయుండెడిరీతగ వ్యకి జీవితమునంద'ను, సొత్తిక, రాజసు 
తొమసగుణములుకలసి కాఫురముచేయును. లోకమునగలజనులు 

సత్స్యరజ స్వమోగుణములతో యొప్పారుచుందురు. ఏ యేగుణములు 

గలనరులు వ్య కులజీవితేములం దా యా గుణములనుగు రించి 

గుర్తుంచుకొని లోకమునవాకొనుచుందురు. లోకమునకు దుష్టుడని 

బుజువై నవ్య క్షి పుణ్యకర్మ_పభావమనుభ వ మునకువచ్చి. దుష్ట్రబుద్గుల 

విడనాడి వీష్టాచారవిధులనునిర్వ ర్వి ంచి నముహాళ్ళులై . వెలుగొందిన 

వారెందరో చర్షితవుటలలో కన్పించుచున్నారు. శ్రీ "వేమన్న నిజలింగ 

చిక్కయ్య, చింతామణి మొద లై ననారి స్టితిగతులన్నియు. నిట్టివేనని 

పాఠకులుగమనించవ లెను, . 

పనికిమాలినపాపొణము,మహాోశళిలి ఎచేతిసు తౌడెబ్బల [వభావముచే 

శివలింగ మై చే వాలయమున చేరి భ క జనుల పూజలనందుకొనుట కాదన 

గలమా! ఇేరీతి పతితమానవుడు గురుహరికృపాబలముచే పావన్నుడె 

కవి, కవితాశ కిని కవితాహృదయు.లై రసజ్ఞలై_ స్వపర భేద 

ఛూన్యులై నపెద్దలు గుర్తించి యానందించుచుందుకు. కవిగారి గుణ 

గణ వంశమర్యాదలను లౌకికజనులు పరామర్శించుచుందురు. కవిగారి 

స్ట రచరాది యాస్నివివరములను బంధువర్త్ల ము యంచనాలువేయ 

సాగుదురు. కవిగారి రచనాముదణమునకై సా త్తి కళ కులాలోచనలు 

చేసి కాద్యసిద్ధికి చేయూతనిచ్చి కవిహృదయమున కానంద మొనగూర్చు 

చుందురు. 

లో ( . గ ల 7న జి 

సుకవి, భగవ బేశ్ళతో సిస్వార్డ దృఫ్థితొ లోక పజల 

మనుగ డనుతీర్చిదిద్ది కర్మబంధ వను కక్రిని చేకూర్చి కర్శఫల్మపదాతయగు 
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చేనునికృపకు పా[తులచేయుటకై' తీ | వకృవపి.సల్చి తనక ర _రృవ్యక రనిర్య 

హణమును సంపూర్తి చేసి సంతృ కి నొందుచున్నాడు. -. 

ఇట్టి కవితల మ్యుదణ భాగ్యమును చేకూర్చెడి, చేహూశ్చెడివారి 
పరిచయ మొన ర్చెడి త్యాగభ క క్రి ఎప ్ రదయు లైన 'నరులెల్లరు సాతి శక 

సంస్కా-ర గుణవిభవులని సర్వులు "తెలియవలసిన సత్యసూ క్షి, 

ధనముగలవారెల్లరు ధర్మ కార్యముల కాధ సము సద్వినియోగ 

'మొనర్పృజాలరు. బలముగలవా రెల్లరు. తమ. బలముతో తోడినరులకు 

సహాయసంప త్రి నిచేకూర్చజాలరు. విశాంతిగలవారంతా . విమ్షుసంకీ ర్వ 
నమునందు పాల్గూన 'లేరు. చేవాలయాధికారులందరు దె దై వశార్యములందు 

పాల్గొని నామభజన పారాయణనులళొనర్పజాలరు. సద్ద0థములను 

పఠించిన నరులెల్లరు సా త్మి్యకమూర్హ ర్హులె విలసిల్లజూలరు. - తీర్గ ర యాతా 
పర్యటన మొనర్చిన యా త్రీకబ్బందమంతయు సద్దుణస సంపత్తి, తో 

చెలుగొంద లేదు. (ప్రపంచమునంత టినితిరిగి విజ్ఞానవిషయ దృశ్యములను 

దర్శించివచ్చినను తొ కికహా హృదయుడు పరిన ర నము చెందడు. ధర్మ 

కార్యముల పేరుతో” పరులధనమును (పోగు చేయు బహువిధ ప్రజ్ఞ శాలి 
తన ధనమును లోకహితకర్శ్మలకు సద్వినియోగముచేయ లే లేడు. పరుల 

గృహములలో (పసాదములను భకీంచెడుభాగ వతుడు తనగ్భహామునకు 

వచ్చిన యతిధికి |పసాదమిచ్చుటకు వనస్సుకుదురదు. తనతోడివారికి 
ధర్భశ్వాస్ర్రరవాస్య విశేష వివరములను |పబోధమువేయు. పండితుడు 
తానాచరణమునందుంచుట శెట్టి (పయత్నముచేయడు. ఈ వ్యతళా నస 

గుణ, (పవృ తులకు మూలకారణము న్య క్త కుల జన్మసిద్ధమగు కుసంస్కా-ర 
చుభావ మె. | 

జన్నాంత రపుణ్య ఫలసంస్కా-రముతో యా భువి జనించిన వారే 
జాతికి వెందినను సత్యశాచ దయాధర్శ సహనశీలములు. వారి 
మనుగడలలో (పతిబించించు చుండును, 
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జన్నాంతర పాపఫలసంసా-రముతో భువి జన్నించిన వారే జాతికి 

ఇవెందినను సలి నిజాయితీ సత్య ధర్మ న్యాయాదిగుణములు నుచ్చున 

కైన వారిహృదయములందు కన్పించవు. 

జూతిచండాలునకు  సత్క-ర లవలన ము కి,లభించును. గుణ 

చండాలునకు కో టిజన్నలకై. న ము' క్కి లభించదు. 

లోకమున గుణచండాలుడై న మానవుడు. వ్యాపార మొనర్చి 

లతలార్టించినను, వ్యవసాయ మొనర్చి తుస్ట్రిగా పుష్టిగా పంటలు 

పండించినను, ' గొప్పగొప్పచదువులుచదివి యున్న తోద్యోోగములు 

చేసినను, కవితావాపహినిని గద్యపద్యాదులలో లోక మెల్లెడల 

(వవహింపచేసినను, ధరో పన్యాసముల నే ఫోపమానములతో మండలము 

లాదిగా సాగించినను, ' సంఘబలముతో (ప్రభుత్వము మునందుపలుకు బడ్, 

చా క్చాతుర్యము; సర్వజనవశీకరణశ క్తి క్రి గల్లీనను, మెంత తంత్ర యంత్ర 

శక్తులతో లోకమంత టిని పాద ్రాంత మొనర్చుకొ నిను, తనకుగల 

దూర వాంశావిపాసతో ' కామినీ కాంచనములమెడ వక్రమార్భము 

నవలంబించి _లోకవు వెగటువాక్యములకుగు జియై " సంఘదృష్టికి నీచ 

మానవునిగ కన్సట్టు దున్నారు: 

. అన్యాయాగ్రమదౌర్భ న్యహింసాదికుకర లతో నరులైంత. భన 

మార్జి ంచి నిల్వ చేసినను వారికి వార్తి కుటుంబముల కాధనమువలన , సుఖ 

శాం త్యానందములు లభించజాలను. . “గంగనోవుపాలు _ గంచుడై నను 

చాలు కడవడైె. నచేమి 'ఖరముపాలు” యని నుడివిన శ్రీ వేమన 

ఇయోగీం దులు వారి 'మహావాణియింతటి నీతిని సంభుమునకు (పబోధము 

చేయుచున్నదో గమనించితిరా! 

: కులశాంతకన్న ఇెలకాంతేమిన్న యని. వ్యభిచరించినవ్య కి, క్రి గతి 

ద్రుర్త శృతిపాలగుచున్నది. సీతిమార్ల మున నడచిన నరుడేకర్శయొనర్చిన 

మిక్క-టనుగులాభమురాదని. నీతిని విడనాడి సంఘభీతిని పోనాడి 
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చై వమునువిస రించి ధనమే |పథానముగానెంచి శా స్ర్రవిరుద్ద మైన 

కర్మలనాచరించిననాడు కృష్ణపక్సు శశాంకమువలె దినదినమునకు" సర్య 

ఏభధము లక్షుయమె గ౦జికిక అనై దుర్భరదినాన స్ప స లపాలై కడవలకొలదైి 

కన్నిరుగార్చి కడకు కాటి కేగుచున్నాడు. 

ఈ సిద్ధాంతములన్నియు. నరుల నిత్యజీవిత జీవన. కరా ఎ 

కర్మములలోని స్వానుభవసత్యములని నమ్మి. పించినవాశెల్లరు 

యాచరణములందుంచి _తతృలితములనుపెందిన హృదయములన్నియు 

(ప్రశాంతనిలయములై అదర్శమణిదీపము లై వర్థి ల్లగలవు. 

ధీ 

“మనస్సు = మాయ = పూథవుడుిఎ 

ఎని మూూాడులశ్ల 'తొంబదితొమ్మిది వేల తొమ్మిదనందల 

తొంబదితొమ్మిది చవూనులనుండి బహార్చ తమై భువివై పడి పొరలి చెరిగి 

"పరిగి మరణించినజీవుడు చివరదశకు మనస్సుతోకూడిన మానవునిగ 
యవతరణ మొందునని శతి స్ఫృతి శాస్త్ర పురాణములు వజ్ఞలై న 
పెద్దలు (పవచించిరి, 

నరుడు నారాయణునిలో లీనమగుటకవ కాశమున్నది తదితర 

జంకుజాలమునకట్టి మహోవకాశములేదు. నరు అనగా మనస్పని 
యర్థ్య ము. అయనమ్, అనగా అధిష్థానమని, అధిపతి, యని, మూలమని 

యర ములు గలవు. నారాయణుడు అనగా మనస్ఫునక ధిప తీయని 

భావము. 

| మనస్సుతోకూడినవాడగుట చే మానవళబ్దముసార్థ కత చెందినది. 

మా సవునికిదక్క_ తదితర జీవకోట్ల కు ' మనస్సు లేదు. ముద్ధిబలముతో 
విచకుణాజ్ఞానము లేని కర్మలోనర్చి యాహోర న్మిదాభయ' మైధునము 

లతో కాలమును గడిపి మృత్యువు పాలగ'చున్నది. ' 
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మనస్సు కమలమువంటిది. దళముల సమూహమే కవులము, 

ంకల్పములసముదాయమే మనస్సు, కమలమునకుగల దళములను 

ఫొక జాసి వెంటనొకటి తీపివేసినచో కమలము కన్పించదు. 

నరుడు గొప్ప్పమేధావియైనను గతకాలమునందలవడి బలము 

హర్చుకొని మనస్సులోదాగి వూసముచేసెడి ధూమపానాది మత్తు 
ఏదార్భ ములశ క్షిని, చోర, జారాది కర్శల బలములను జయించలేక 

ఎరోధిం చెడి [పయత్నములతో వుష్క-రములాదిగ కృపి.చేయుచు' విఫల 

నునోరధుడగు చున్నాడు. 

ఇట్టి పతితుడైన నరుని రతుణము లోకమునం జెవ్వరికి సాధ్యము 

గాదు, 

సాబరిమహర్షి బుష్యుశృంగమహర్షి సైతము మనో వేగమునకు 

బానిసలై దృశ్వసందర్శనాకాంతత" కరీరసుఖాభిలా మతో జడలు 

_కెంచుకొని కాముకదృష్టితో ధర్భవ్యతిశేకములైన కర్శలొనర్చి 

పతితులై నేటికి చర్మితవుటలలో కన్చించుచున్నారుా 

మనస్సులోని కల్దమమును ముముక్షువు యావేదనాపరమైన 

కన్నీటితో కడుగుకొని మనస్సులోగల బలమైన కుసంస్కా-ర (ప్రభావ 

క_క్లిని జయించుటకు (శ్రీ నరసింహనామస్మరణధ్యాన భజనపారాయణ 

తేఖనములనెడి దివ్యాపధ సేవనతత్పరు లై ననాడు పరిశుద్ధహృదయులై. 

పరిణామ మొందగ లరు, 

పరమాత్మపై మనస్సులయ మైననాడు కర్ణులు లేవు కర్శఫలములు 

"లేవు. జన్మలులేవు జరామృత్యు భయములు లీవు. పరమాత్మయందు 

నరుల మనస్సులు లగ్నముచెందక (పకృతిసుఖకర్మ లలో లీనములై న 

నాడు కష్ట నష్ట యావేదనాది మహాబాధలకులోనై శాంతిదూరుల్రై 

నరకలోకయా[తాహ్వోనముల 33ెదురుచూచు చుందురు, 

24) 



నరుని కో-ళ్కెాలను చుట్రముట్టి మనస్సుతిరుగాడసాగును, 

మనస్సుజెంటనంటి కర్చేరదియములు - పర్వెత్త యత్నించును, 

కర్చేం|దియ వృ శూల సంచార వేగమునశకాగ లేక శరీరము పయనము 

సాగించును. శరీరము కదలికతో కర్మ ప్రారంభమగును. కర్మకు 

సంస్కా,-రశీ క్రి తోడై దుహ్క-ర్భ సత్కర్మలొనర్చుటకు నరుడుద్యు క్రు 

డగుచున్నాడు. 

గా డాలికి బిడ్డలక నెడిబాధ తెలియనిరీతిి నరుడు విషయ 

సుఖములనుభవించనినాడు వఏమయస ఖముల్మ పస క్తికి మనస్సు పరుగిడ 

జాలదు. మాంసభతుణచేయని మనుజులు మాంసవువర్మ నలను రుచుల 

జాడలను యెన్నాళ్ళు వినిన కనిన మనస్సుచలించ దు. చాల్యమునంచే 

గతజన్నపుణ్య ఫలకే క్కి నరుని వించి సంసారముపైై విరక్తిచెంది జప 

తప భ్యానాది కర్మల సొగించిననాడు వునస్సు బానిసై ోలృంటికుక్క” 

వె చించి యుంతయోా మేలొనరించి దివ్య'నై కుంఠమునకు దారి 

వరాపగ లను, 

నరునిమనస్సు దర్ప ణమువంటిది. దర్పణమునకు మసి క్రమ్మినచో 

రూపము |పకిబింబించదు. నరునిమనస్సునకు కామినీ కాం చనములనెడి 

ధూమము క్రమ్మినచో ధర్మశ కిని గోలోయి యధర్శకర్మలను పాపభీతి 

తేని రీతిలో పిచ్చికుక్క” వలె చేయసాగును. “పిచ్చికుక్క-కు (పసాద 

మిడిన కాళ్ళతో చిమ్మి సశానమునందుగల యెముకలను నొజుకెడి 

రీతి దుష్టవ్యభిదార చోరాది దుహ్మృత్యములొనర్చెడి స్త్రీ పురుషులు, 

'ధైవకర్మల కాహ్వానములొనర్చినను రాజాలక్ష పాతపద్ధతులయంచే 

మసలుచు కడకు శరీరములోని జవసత్త స్రములుడిగి యవ్వరికి పనికిరాక 

పరుల పరుపవాక్యములను వనజాలక వై ద్యాలయములం బే కన్ని టి 

స్నా నములతో జీవితములను పరిసమా పినొందించెదరు. ఇంతటి ఘోర 

ఏపత్తునకు నరులు గుకియగుటకు వయస్సులో భయభ కృులనుపీడి 
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జదలనూటలను పెడ చెవిబెట్లి దుష్టకర్శలలో స్వేశ్చావిహాోరులగుటయే 
ది జబ “ల 

పబలశారణములు, ఆ 

దర్పణమునకు (కమ్మిన మసిని వ్య కి, శుద్దవన్రుముతో తుడిచి 

పరిశుద్ద మొసర్చినరీతి? నకుల మనస్సులకలవడిన దుష్ట్రగుణ వికారములను 

శ్రీ సద్దురు కృపా పసాదమహామం[తధ్యాన్నపభావముత్ వ్యరికి 

వారే సంస్కరణ మొం వెంచి శుద్ధమనస్కు- లై వినిర్మల కర్మయోగ 

నిరతులై ని త్యానందనిలయ మైన _పరమాత్మయందు మనస్సులను 

యీకోముచేసిననాడు మాధవస్వరూవులై (పకాశించెదరు. 

ధర్మ సత్య దయా సతి గుణకోవిదుడై న మానవు [పార్ధ 

కర్మ ప్రేరణతో _ పరిసర విపరీతవాతావరణముతో డై. మతిచెడి 

పర కాంతనుపౌొంది పతితుడై నను, మహాళ్ళులబోధలచే సత్య సవిమర్శ 

సద్ద)ంథపఠనలచే అంత రాత ఇ పబోధ్రములచే దివ్యజాగృతినొంది గత 

కర్చు దోమపుంజములను గుర్తించి యావేదనతో చింతించి మనోగతిని 

మందలించి మంచి[తోవకు పయనింపచేసి మాధవకృషకు పాతుడై_ 

సమాజగారవాదరణములనుపొండి ప్రునితుడగును, 

లోకములన్ని ౦టిని ఘడియలలో జయించి తానే సర్వాధికారినని 

మృత్యుంజయుడనని మురిసిపోయిన నాటి హిరణ్యకశ్యవుడంతేటి 

మహావ్య క్రి తన మనస్సుకు బానిసమ్హె, “సద్దుణనిధియె సర్వభూతము 

లను _శ్రీనారాయణుని స్వరూపము లేనని సం'భావించిన బాల 

భ క్మపహ్లాదమూ రి మహోనియాదై(తేశ కిని” గు ర్తించజాలక ద్వైత 

దృష్టితో 'యహంకృతితో కఠినశిమలప గుజిచేసి భ్కకరతణకై 

సభా స్త ౦భమునం బే దివ్యావిర్భావమునోందిన మహో(గమూర్తి 

శ్రీ నృసింహస్వామి చేతులలో [పాణములను గోల్శోయిన ఏపయము 

సర్వలోక విదితేము. 

"అట్టి తిలోకభయంకరుడై న దానవసార్వభ 'ముడుసై తము దైవ 

ధిక్కా-రములో భక జనాపకారియై యంతిమదశలో సర్వవిధముల 
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పతితుడై [వాణములను గోల్పోయెను. చజేటికాలమున దైవ ధర్మ 
దయాపకారులై న దుష్టకలిమానవులస్థి తియెంత! 

- ఇంతటనై న మాయాని దనుండి యజ్ఞానులై న (క్రీ, వుకోషులు 
'మేలొం-ని గతకాలమునందు ఆెలిసి తెలియక యొనర్భిన రాతస 
కృత్యములకో తుచ్చరీరకసుఖములకు తిలోదకములిడి శీ వహ్లోాదమూ ర్తి 
చరించి తరించిన కర్శస్తూతములనే సదా యాచరించి సద్దురువుల 
సంపడాయములకు భారతబేశవు విలువలకు వన్నెలుచేకూర్చి 
మో రా త్మానందమును పానముచేయుడు, 

ముముమీవు లెల్లరు |పతిరోజు సూర్యోవయమునకు కెంకుగంటల 
కాలము ముందుగాలీచి చేవునియెదుట సుఖాసనాశీను'లై తమలో 
తామే గతదివసమునందొనర్భిన కర్మలన్నింటిని నెమరువేసుకొని 
“మేమొనర్సిన మనోనాక్క-ర్భగతులన్ని యు పాపములకు కారణమా? 
ఫుణ్యములకు కారణమా? స్వార్ధ సహితములా? స్వార్థ రహితములా? 
యనెడి మనోమధనముతోసత్యము తెలిసి దోపకర ములను సంకల్పము 
లను సంభావణములను నిరూ లన మొనర్చుచు *నీ-నా భేదభావము 
పూర్తిగా త్యజంచి ధర్శపధమున పయనము సాగించుకు జ్ఞానయోగము 
నకు మూలము, కర శయోాగమునకు పునాది. 

మనుజులు మంచి చెడ్డల విషయము తెలిసియు పాపకరుల 
నిర్వహణమునకుద్యు క్రు లై నిర్వహించుటకు కారణ మేమి? మనోనే త్ర 
మున కజ్గానమనెడి వార పెరుగుట, పహృదయదర్పణమున ఒకె హీక 
సుఖవాంఛావిపాస యనెడి ధూమమ్ముకము క నుటయే ప్రధాన 
కారణములు. ఈ కార్యా కారణసంబంధమునే సద్దురువులు “మాయి” 
యని వాకోనిరి. 

ఈ “మాయి” నళించుటక్రు నరులకుతగిన ౩ ద్య మేది? సరియైన వైద్య మొనర్చి చిత్సశాంతిని, యాతా గ్రైనందమునుచేకూ శ్వెడి 
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వైద్యవిద్వన గణి యడి! సాధనచతుస్టయసంప త్రి యే నై ద్యము. ఇట్టి 

వై ద్యమునుచేసి భవరోగ(గ స్తులై న నరులకు యమృత తత్వమును 
కల్పించెడి వై ద్యవిద్యన్నణి సద్దురువే. అట్టి సగ్గురుస్వరూపమెట్లుండును! 

ఆయన (వావ్నాణుడా! (వాహ్న్మణేతరుడా? సంసారియా? సన్యాసియాః! 

1గావమువాసమొనర్పునా! శొండబిలములందుండునా?! యనెడి సంసయ 

ములు భవరోగ(గ స్తులై నవానెల్లరికి కలుగవచ్చును. వెద్యునిశ క్రి, 

మందులోని గుణము తెలిసి ఛభయభక్రులతో సేవించిన రోగులేే 
సంపూర్జారోగ్యము లభించగలదు, 

భవరోగ-వై ద్యవిద్వన్నణి సద్దురువే! యనెడి నుడిని పఠించిన 
ముముమీవు లై న వెద్ద లెల్లరు సద్దురుస్థితి యెట్లుండునో (పళాంతమనస్కు-లై 
పఠించి గుర్తించి వెంటనే మరువక య న్వేపణలొనర్చి సద్దురుస్వా వింని 

దర్శించి సేవలొనర్చి వాగి కరుణగలిగిన సుభసమయమునం బే సంశయ 
ములను నివ రి చేసికొని బోధలోని త _త్వీమును తెలిసి యాచరణ 
"మొనర్చి తరించండి, 

సంసారనిర్వహణళ క్తి లేక త్యజించి ఉదరణపోషణార్భ మై (గామ 

సంచారములొన శ్చెడి వాణెల్లరు సన్యాసులుగారు.  ేషభాపలతో 
యు క్రి శ _కలతో ధనకాంతాతపనతోో శాస్త్ర వాక్ళపటుత్భముతో 

ధనమునునిల్య చేసి బాలికబంధాలతో సతమతేమయ్యెడి వాజెల్లరు 

సద్దురువులు. గారు. 

సద్దురువులు వకులమునకు చెందినను, యే మతమునందు వ రించి 
నను, వేదోపనిపద్దీ తాళాస్త్రార్భ చర్చలు చేయకుండినను దేశమంతట. 

పర్యటన మొనర్చి ముండలములాదిగా మహోపన్యాసములొనర సక 

యున్నను వివిధ గంథములలోని సారాంశమంతయు [కొ త్తపేరుతో 
వేజ్ెకగంథముగ రచనలుసాగించి ముదణచేయించి (పజలకందించక 

నిర్ణ పృముగనుండినను లోకమునకు పూజసియులనెడి. య థార్భమును 

మరువకుడు. 
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భవరోగ వై ద్యవిద్యన్నణు లై లో కారాధ్యు లై భావితరములవారి 

కాదర్శమూ రులై న సద్దురుస్వాములెట్టివారు! 

నిప్కామబుద్దితో నిర్నికల్పసమాధితో నీశ్వ రభ్యానముగావించి 
మనోలయముచెందుటయీ సద్దురుధర్శుము. _"ాగుగా నంతర్జ్భృ్టిని 

సుముమ్నానాడియందుంచి, భయ భమలనువిశనాడి స్వబుద్ధితో 

నంతర్హ్భప్టిని సహ్మస్రారకమలమున చేర్చి సాధించి నరసింహశ క్రి 
సామెళా_రమునుపొంది యాత్నానందముతో కాలమునుమవురచి 

యుండెడి యఖండసి తియే సద్దురుసి తి. — 
థి గి ధి 

నాడీచ| క్రీమును పరిశీలించిచూచినచో పదినాడులుముఖ్యములు. 

ఆ నాకులన్నింటిలోన నాళికకుండలివై న ఇడ, పింగళ, సుషుమ్నా 

అను మూడునాడులు గణసనీయములు చాలాగొప్పశ క్రి గల్లినవి. ఈ 

నాడ్మకమమును చక్క-గానెజింగి ఇడా, పింగళ, సుషుమ్నా నాడుల 

ద్యారా శేచకపూరక కుంభకముల [కమరీతిజరువుటయే సద్దురువుల 

ధర్మము నాదబిందుక ళల నభ్యాసముతో కనుగొని యాత్ర బలముతో 
(బహ్మరంధమునందు |పకాళించు జ్యోతిరండలమున మనోధ్నమ 
లచే బుగావించుక 8 గ మువాసీయుదే సట్టీరుమూ- రి, ఇట్టి సి ఎ 

నుండెడి మహోవ్య క్రి యెడ వము. నరుడే నారాయణుడై వుడే 
శవ్రడై మనస్పేమహాశ కె స్వయంజా్యతియై వెలుగొందు చుండును. 

ఇట్టి యోగశ క్రిస్యరూపులైన సద్దురు (శ్రీ) యోగానంద 
నరశింవాస్యామివారు మనస్సునుజయించి మాయనునిర్భించి జిలేంది 
యులై మాధవుడై స్నుపసన్నముఖారవిందుడై నేటికిని | పకాశముజిల్లా 
మార్కా-పురసపోాపమున కుండికానదీతీరమున కపిలమహర్షి తపోనిప్ప 
యందున్న గిరిసన్నిధిలో మహాయోగసమాధియందు, సహ సవోటి 
మణికాంతవుంజ్మ పభావిరాజితు లై యుండిరి. నిహ్క-ల్మహహృదయములకో 
నమ్మిభ కించుచు ధర్మపభమునందు జీవితరథగమననులను భక్తితో 
దీకతో సాగించెడి శిష్య పశివ్యబృందముల మనో వాక్క-ర లక ౦డగా 
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యుండి కాచ సర్భసంర కణ మొనర్చుచున్నారు. ద్పెది (ప్రతిసంవత్సరము 

_శ్రీకపిలగిరియందు (శ్రీవారి. శహ్య్మ ప్రశిహ్యు బృందములు - తదితర భక 

"శేఖరులు పుమ్యశుద్ధ త్రయోదశి తధిపర్వమున @ సద్దురు'దేవుని 

పుణ్యారాధనమపోత్సవమతి వై. భవో-పేతముగ చేయుచుందురు. 

——_రే 

ct [ప్రయత్నము = ఫలము? 

“య ల్నేనఫలమ్ సిద్ధిర్భ వేత్ ” నరుడొనరెడి (పయత్న మువలన 

శర సరిపక్షమై ఫలవంతముగును, ఇదినిత్యలో కానుభవము, నరులు 

చారి వారి జన్మాంతర వాసనలబలముచే. లోకమునకర్మలు చేయనాగు 

దురు, గతమునందు సాగించినట్టికర్మలశ క్రి కి సంస్కా-రరూప మున నరుని 

యంద ణగివముణగి యుండును, 

ఆ సుస్కారశ కి (పస్తుతము సాగిం చెడి కర్ణుల వలన 

మేల్కొె-ల్పబడి కర మునకు బలముచేకూర్చి పురోగతి కల్లి ంచును. 

జన్నాంతరవాసనలు నరునికర్మ లకువునాది. ఆ వునాదిని వీడక 

చానిననుసరించిననాడు కర్ళభవనము సంపూ రినొందును. 

ఒకతల్లికి నల్టురుబిడ్డ లుగల్లీనను వాజెల్లరొ శేకర్శననుసరించరు, 

ఒకడు పరిపాలకుడగును. మజొక్కడం బంటోతుగావూరును. కవి 

రొుక్క_డగును, కిరాతకునిగా వేటొకడుతయారగును. ఈ తరతమ 

భేదములకు తల్లీదండులు కారణముగాదు, 

ఒశేపాపొణమును శిల్పి మర్క-టముగ, మారుతి తను 

సంకల్పించిన దానికనుగుణమగు కర్మనుసాగించి సంపూ రి చేయగలడు. 

విల్పితయారువేసిన మర్క-టమం, మారుతికిగల భేదము ఫలము చాలా 

వ్యత్యాసమై చూపరులకు కస్పించగ లదు, 
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మర్క-టమైనపాపాణము గుడిముందు పార వేయబడి నరులదృష్టికి 
హేయముగకన్పించుచున్నది.. గుడిలో గర్భాలయమున _ పవిత్ర 
పీఠమువై యంత మంత వమహా(పతిస్టాదిక ర లతో మూరుతాత pr 

డైన (శ్రీ/ఆంజనేయస్వామివారిశిల్పముగ నెలుగొందిననాడు భ కృజనుల 

నిత్య దీపారాధన పసాదాది మహాకై ౦కర్యములకు పాాతమై భాసిల్లు 

చున్నది. 

మర్క-టముగ మారుతి! పాపాణము పరిణామము చెందనిస్థితిలో 

నను మర్క-టముగ మారుతిగ మారగలనని సంకల్పించ లేదు, 

ఏ సంకల్పమున _ కవకాశములేని పాపాణముసై తము శిల్పి 
సంకల్ప్మపయత్నకర్ష్మపభావముతో (శ్రీ ఆంజనేయస్యామియై పూజ 
లందుకొన్నది. వేలాదిగ నరులామూర్తిని స్వోతపాకాదికర్శలతో 
నారాధించుచున్నారు, 

ఇట్టి స్థితితో చెలుగుటకు కారణము మహాశిల్సి మనశ్చే! 
పనికిమాలినపాపాణ మే (పతిమమ్హై భక్త జనులొనర్చెడి పూజలనందు 
5 "న్నది, ఆ పాపొణము మహేశిల్సి యులులడెబ్బలుతిని తిని రూప 

భారణా చెందినది, రూపధారణ మైన కారణముతో జనమన:ః (పీతిప్మాతమెై 
రాణించినది, 

ఆ రూపధారణలోను గారవాగారముల్తు చేకూరినని. మారుతి 
రూపము నొందినపాపాణము గర్భాలయమునందు కాంతివంత మై 
భక జనుల నేతోత్సవమునకుమూలమై యానం దాళ్చర్యములను 
కట్టంచుచున్నది. 

_ మర్య_టరూపమునుపొందిన పాపూణము గుడి వెలుపల పాపాణ 
ముగచే పడియున్నది, ఈ ద్వంద్యవిషయర హాస్య వివరమును నరులు 
తెలిసికొన్న నాడు సర్వమును తెలిసినవారయ్యిదరు. 
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ఏమిటారహస్యము? మనుజుడు పవి తసంకల్చ్పము పవి త్రదృప్టీ 

పవి తసంభాపణము పవి తకర ఎ (పీభావముచే పూజనియుడే చరిత్ర 

నాయకుడై యాదర్శమూ ర్హియై లోకో తృరవురుషుడగును, 

రూపము లేనిపాపొణము |పతిమయై గర్భాలయమునచేరి (గ్రామ 

ప్రజల పూజలందుకొన్ననాడు, మానవుడు తనమనస్సును పవి తేభావ 

ములతో పవి త్రకర్మలతో మేళవింపచేసిననాడు వురుషోత్తముని కరుణకు 

పాత్రుడై లోకపూజ్యుడై వర్ధిల్లు కెట్టిసం చేహములేదు. 

“శుద్ధన స్ర్రమునక లుముక్ 'నిన దుర్వాసనలన్ని యునరుడొన ర్చెడి 

శూళనముతోఏడీహాయినరీతి నరుడు తనమనస్సునకలవడిన దుర్య్యసన 

ముల దుందుడుకుకర శ్రలను, మహాకవుల చె వపబోధాత క సీ ఏతి వేదాంత 

తత్త్వ రచనలను నిత్యపారాయణ మొనర్చినశ క్రి తో,. (శ్రీసద్గురు 
స్వాములొన ర్చెడి నిస్వాస నిర్వికార నిరాడంబర నిత్య సత్య సద్గర్శ 

మహోబోధలను భక్తి కి తోవినిన బలముతో సర్వ హృద యాంతర్టత 

సనాత నజ్యోతికి తనలోనిసరంజ్యోతి కెట్టిభేదము లేద నెడి యె బ్వెతోతే త్వ 

వర్శనుడై ననాడు [పయత్నము ఫలవంత మై వర్థిల్లగ లదు, 

నరునికర్శసిద్ధికి | ప్రయత  మెంతో యవసరము. (ప్రయత్న మునేసి 
ఫలసిద్ధినొందగలన నెడియూహలతోోడ వే కాలముగడపీన నరునకెన్ని 

ఫంవత్స్పరముల కై నను కర్మ సిద్ధి చేకూరదు. 

కర్త వ్యకర్శనిర్వహణమును జాగుచేయక నరుడు దీక్షతో. 
సాగించిననాడు కర్శరంగమునందు పురోగతిని బడసి ధ్యేయసిద్ధికొంద 

గలడు. ఒకసంవత్సర కాలములో కృపీచేసి నకుకుసాధించగల 

ఫా త్తి (కకర్మమును  (పయత్నశీలుడుకాని నాడెన్ని వత్చరముల కై నను 
పాధించజాలడు, 

25) 
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వురుష[పయత్నమునువీడక  పరమాత్సూనినమి, పురుష యత్న మును డక పర శ్రనినమ్మి స్వార్థ మున 

శానించక చరించెడి నరుని సత్కా-ర్యములన్నియు పూర్ణ ఫలముళై. 

వరి లగలవు: . 
యుగ వు 

మనుజుడు లోకమునందు సాధనతో సాధించలేనిబేదియులేదు. 
[పకృతియందలి (పతివ స్తువునునరుడు (ప్రయత్న శీలుడై కర్శలనాచరించిన 
నాడు విధిగ పొందగలడనుటలో యొట్టిసంచేహములేదు. 

కుల మత వర్ష భేదములనుపోనాడి (శ్రీహరి కభాగానములందరిచే 
చేయించవలెననెడి లోకో త్తర మహోన్న తాదర్శ మహో ధ్యేయముతో 
“విద్యా దానకర్ష ౫ (శ్ర తెల్లాకుల  వేంకశేశ్వరగు పృభాగ వతులుగాళ 

యఖండారాధన కర్శమునుసాగించి వందలమంది శిమ్య లను” శిష్యు 

రాండను తయారుచేసి వారికి వారికుటుంబములక్షు జీవనోపాధిని సద్దతి 

నొంచెడియన కాశమును చేకూర్చి భువివీడి దివికేగి రవి శళితారక్రముగ 

చిరయశమును గణించిరి, 

మనస్సును వ్యక్తి తనస్వాధీనమునందుంచుకొన్న నాడెట్టి పవి శ్ర 
కర్ణములనై నను సాధించి సంతసమునొందగలడు. మనస్సు వెంటనంటి 

చరిం చెడి నరుడెంత మేధావియైనను కష్టనష్టములనుఫాంది కడవలకొలది 

కన్ని రుగార్చక. తప్పదు, 

అంతరాత్మ పబోధములను నరుడు నిదానముగా వినినచో సత్య 

సం ేశా దేశములు బోధపడగలను. బోధపడిన సంచేశా చేశములను 

నిత్యజీవితజీవనకర్శగతులలో  మేళవింపచేసిననాడు _ సుఖ శాంత్యా 
నందములనొంది పునీతుడగును. 

సౌర్తీ (కవిద్భ ద్దానక ళాత్మక కర్భములందు సాత్త్విక సంస్కార 

ముతో భాసిలైడిమనుజులు కార్యనిర్వహణమునందుపాల్గానిశ క్రి వంచన 
చేని కృషితో దిగ్యజయ మొందుచుందురు. 
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సా త్తీ (కసంస్కా-రము'లేని  మనుజులే యే కుల మతములకు 
కెందినను సాత్తికశక్యాత్శకకర్ణ్శములై న సంగీత సాహిత్య నృత్య 
దాం తొదిగోష్టులందుపాల్ళొన జాలక బహుదూరముగ  మసలుచు 

పి వచ్చు 'వెగటువాక్యములాడ సాగుదురు, 

దుష్టసంస్కా-రు లైన జనులయొద్దగలధనము దైవ ధర్మ స్రుణ్య 

గార్య ములకు సద్విని యోగ ముగాజాలక నీచమురై. సంఘాపకారము 

దేకూ ర్చెడి ద్యూత వ్యభిచార సురాపాన న్యంగ్య కళాభిమాన [కూర 

ర ములకు దుర్వినియోగ మగుచున్నది భవితవ్యమునందునుగానున్న ది. 

అదర్శభ క్తి భావకవికా[పచారోద్యమ సిర్వాహకు లైన పెద్దలు 

హౌగం చెడి కార్య కమములకు ధనము సమర్పించుట, నారికిచేయూతగ 

నుుఠిడుట, గతజన్నృపుణ్యాక ర్మఫలప్రభావపా[త్రులై న వ్య కుూలకున్యత మే 

సాధ్య్యమగుచున్న ది. 

“చ్చీడల్రో-చగిం చెడిఫ్రరుగును పన్నీరులోవేసిన మరణించురీతి” 
బా లౌకికకర్శలందుపాల్గొనుచు విజ్ఞానదూరు డై లోకమున చరిం చెడి 

నొతికవాది భగవానుని కార్యములందు పాల్గానజాలడు. 

_ నరులజీవితములు క్షణభంగురములు. కనురెప్ప వేయునంతటి 

కాలములో సర్వసంపదలనుత్యజి ఉంచి తనకు తెలియని స్థానమునకు నరుడు 
కరలిపోవ్రుచున్నా డు. 

వ్యకి క్రి. మణ కాలమునకు సంభవించెడి. దుస్టి విని గ ర్రించక 

దుర్విచారముత్ దురాశాపాశబంధ నమునుండి విము న చెందుట కెటి 

(ప్రయత్న ముచేయక విఫలమనొ రధు డై లోకొగతినను సిం: చుచున్నాడు. 

భగవానునినమ్మిచరిం వెడి నపుడు తనక ర రృవ్యమును విస్తరించి 

సర్వము భగవానుడే సంపూ రీ చేయగలడు, నాబేమున్న దనెడు 
భావనతో. కర శ్రసాగించక మాన వతముత్ోో యున్న నాడా కార్యము 

సంపూ రి, రి చెందదు, 
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వ్యక్తి (పారంభ్చించినకార్యము లోళోపకారములేనివై వ్య క్రి 
గతలాభములేని భ క్రి కార్యకమమైననాడు విధిగ ఫలవంతమై కార్య 
సిద్ధి చేకూరగ లదు, 

మానవ్రృలు నిర ర్తి ంచ వ లసిన (పయత్నేములనువీడి శేమకు 

కాళజాలక  లాభములేనికర్శలశై మాకెందులకీకష్టనష్టములనెడు 
పాక్ళత భావనలతో చరించిననాడు సత్క-ర్చ లై నను ఫలవంతములు 

గాజాలవు, 

లొకికవూనవులు తమ తమ కుటుంబముల నిర్వహణముల కై 

పడెడిపాట్లు వర్ల నాతీతములు. శివరాతి, (శ్రీరామనవమి, సం కాంతి, 

ముకో-టి, తొలియేకాదశి, (శ్రీ లమ్మీనృసింహస్యావివారజయంతి, 
మొదలైన మహాపర్యములందు బె వధ్యానాది సత్క-ర్మములను నిర్వ 

హింపజాలక సెరిగిపోయుడిధనరాసులు జూలవనికు దురాశకుచిక్కి- 

వేళకు సాదము (ప్రసాదములను తినుటకు తీరికలేక ధనార్భ నమున కే 
తపహూతహలాడుచు దారములు తెగిన గాలిపటములన లె లోకయా| తా 

న్వేషణలతో లాభములశై పర్మిభమణ మొందుచున్నారు. 

సంసారమునై విర క్తి గలిగి సన్యాసన్వీకార మొనర్చిన పెద్దలలో 
కొందరు ధనాశజిడ్డులోపడిపరుగులుతీయుచున్నారు. జన కః త్యాగ 
గుణములేని మానవుడు ధనవంతుడై నను పవ్మీ తా శమాధి కారియె 

వెలుగొందినను, ఛత్రాధిక [గంధములను రచనయొనర్శిన మహాకవి 

పుంగవుడై నను, వై సాలే పాణాధారమనెడి దుర్భావముతో చరించుచు 
సత్పురుషుల హృదయముల కాశ్చర్యమును కల్లీంచుచుండిరి. 

ఎంతో కెలివితో కుయుక్రితో తమాషావాక్యములతో 
పదిమంది పెద్దలకు టోపీవేసి ధనమేదై వము, సతియేవై కంఠము సతి 
సుతాదిబంధువర్ష మే తనజీవితమునకు రమోకవచములని, తెలివిని 

సృష్టించిన సర్వేశ్వరుని విషయము మదిజొరనీయక సర్వ కాలసర్వానప్థల 
యందు తనచేహ  సతిసుతాదులందుగల గాథ మమశారనుతో 
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_కినంతయు దుర్య్యనయ మొనర్చి జనస_త్వీదూరు డై రోగాలపాలై 

గేగాలసై ఏర క్కి చెందక కడకు కన్నకొమరుల కట్టుకున్న సతియాడెడి 

రుహవాక్యములకు తోతోనవగ చుచు సంసారము సర్ప మనుకొ” న్నటి 

ామతికి నరకమయ్యెనే! నా యోగ కేమములగతి గనెడు వాశెవ్యరాః 

కునెడు చింతతో  గురుహరిస్మ రణమొనర్చుచు గత శాలకుకర్శల 

లవునిభవించుచు వయసుతూలిపోయినది కాలముమారిపోయినది కథ 

వూ _ప్త్పముకానున్నదనెడి తన యదార్ధ భవితవ్యపరిణామ దుస్థితిని 

స ర్పించిన (పతినరుడు కన్నీరుగార్చుచు తప్పక సర్వమునకుస్వ స్తి చెప్పి 

కానకాడికో తరలిపోవుచున్నాడు. తాను తరలిపోయిన వెంటనే 

ుగిలిపడియున్న చేహమును శవమని తణమైననుజాగుచేయక శవ 

ంబంధమగు పెద్ద లెల్లరాశవమును స్పృశానమునకు చేర్చి కాష్ట్రము 

)ందుంచి యగ్నిముట్టించి బూడిదచేసి వారినారి నిలయములకు 

చేరుచుందురు. | 

ఈ భువిసై జన్మించిన (పత్తి ప్రాణి యేనాడోయొకనాడు శవమై 

మగ్ని కాహుతియై భూతిరాశ్గా మారకతప్పద నెడి సత్యము సర్వులకు 

తెలిసిన బే. 

ఇట్టి ఘోరాపదకు నరుకుగుజిమై శవముగాకముందే తనలో 

వివమున్నదని తెలిసి సర్వములో నీవ మేవెలుగుచున్నదని గురించి 

తోడివారికెట్టి యన్యాయా,కమములను చేయక కమమైననడవడితో, 

ఆహోర ఏహోర వవ హారాదికర్భలను సాగించుచు కష్ట నష్ట సుఖదుఃఖ 

శరిరభోగరాగ రోగ యాగ త్యాగాదికముల౨దు విధిగ భాగస్వామినియై 

యనుభవించెడి తన ధర్శపర్ని కెట్ట యన్యాయమొనర్పక యామె 

ఆయోాగడేమముల నెల్లవేళలదూదమచు భగవడారాధనమును భక్తి తో 

చేయుచు సతిమతిని భగవదున్నుఖమొనర్సి నిర్వురు తమ జీవితములను 

సార కతనొందించడి  మహాపయత్నమే శక్తి వంతేమై ఫలవంతమై 

ఛగీవత (ఎపాప్యాతమై' విలసిల్లగలదు, 
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తననిజసకి యొకవ్య క్రి కన్న బిడ్డయని తనుకన్న బిడ్డలే రత్ణ 
మొనర్చి సంరశ్షీం చెదరని మానవుడు తనశ క్రిని యు కి తానార్జించిన 
సంపదను కన్నకొమరులకప్పగించి యున్న రొఖ్క_-మంతయు కుమా _రెల 
వివాహోది కర లకు వ్యయ మొనర్చి తాను మిగిలిన నాడెవ్వరు కన్నెళ్సి 
చూడరు. 

న్వేమణ లేక దై_వమునుపూ ర్రిగామరచి ధనమునాశించి ధర విరుద్దమైన 
కర లతోమునుగు చు తేలుచు కష్టనష్టతాపాదులకుగుతీమై. పరుగులు 
తీయుచున్న ది. 

లోకముధనాస క మె కర్ణబద్దవైం కోర్కెలకుచానిసమై తత్త్యా 

ఇట్టి లోకమునందు జనించి జీవిం చెడి (పతిమానవుడు నిబ్బర 
ముగా ముందుచూనవుతో యోచనచ్చేసి నిజము తెలిసిననాము “సతిక్షిపతి 
పతికిసతి” దప్ప తదితరు లెవ్వరు తవకన్నీటిలో భాగము పంచుకొన 
జాలరసి సత్యముబోధపడుచున్నది. 

వ్య డికి శ క్షి, దేహారోగ్యము, ధనమువై పెత్తనము తోడి 
సమాజమున పలుకుబడి, మేధాసంప త్రి, పరపతిగల్లీన రోజులలో 
సత్క-ర్భలాచరించవ లెను. సత్కే-ర్మానుప్లానమువలన నరునిమనస్సు 
శుద్ధ మైపరిశుద్ద మై పవితభావములుద్భవ మై పరమాత్మ కాంలిప్పంజ 
సాతెత్మా-రమునకై తీవపరితాపము నొందనాగును, 

భగదానునికై, తీ వ్రపరితాసములేని నరులెట్టివారై నను ఘోర 
సంసొరసాగరో తరణ మొందజాలరు,. జి హ్యేర్యదియ గుహం దియ 

దుష్ట్రణాపల్య ములకు నరులు బానిసలై మనస్సులను దుష్కా-ర్యముల 

యందు జొప్పించి చరించిననాడు శాంత్యానందములను పాందజాలరు, 

_ సంయోగ విమోగనిలయమై సారహీనమైన సంసారమునందు 
నరున కెన్ని దివసముల'కై నను |ప్రశొంతి లభించదు. “పంది బురదమెచ్చు 
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పన్నీరు మెచ్చునా*” అనెడి (శ్రీ వేమన యోగీం దులువారిసూ 

గణనీయ మైనది 

. పనికిమాలిన వ్యాసంగములతో (వొద్దులు గక విడి మాయా 

మనుజుని మనస్సు మంచితోవల పయనించజాలదు. దాని స్వభావము 
స్వరూపమట్టది, 7 

అట్టి చంచలమైన మనోమర్క-ట దు ్వేగ్మ పవృ తిని ముముక్షువు 

యతిజాగరూకతతో నెప్పటిక పుడు పూర్యాపర కర్షలలోని మంచి 

చెడ్డలను సత్యపరిశీలనమొనర్చి . తనకుగల తాత్షి ్వకగుణశ క్రి తో 
సంస్క-రణముందించుకొొని భ వితవ్యజీవిత స్ఫితిగతులను ధర్శబద్ద 

మొనర్చి గతిసాగించిననాడు నిశ్చింతగ సత్యశిఖరమును చేరగలడు, 

సత్యమైన పరమాత్శత త్ర్వమునందు నరునిమునస్సు తాదాత్శ్య 

-మొందిననాడు నిర్వికారమైన నిత్యానందముందుచు  శకాలాతీతుడై. 
లోకపూజ్యుడగును. 

ఈ స్థ తిని జీవుడుపాందుటేెన్ని యో. జన శ్రలనొందుచు  గిట్టుచు 
బహు కాల పయాణముచేయవలసియున్నది. ఈ బహు కాల పయాణము 

నందొక రహస్యమున్నది. బీజమెన్నిశతాబ్లముల్నకైన మొలశేత్తుచు 
వృద్ధిషయములలోో నొప్పారుచున్నది. ఐనను బీజము నశించిన 
ఏ త్తనము భామియందు నాటినను ములశేె తృ నిరీతి మనుజుని మనో 

సంకల్ప వికల్పములన్నియు సమూలముగ జ్ఞనాగ్నీయందు దగ్గ మై 

నళించిననాడు, మానవాతీతశ క్రి యందు చేరి మాధవుడే వెలుగోందును, 

మాధవుడనగా? మనిసీయా?. చునీపీయా? యని సత్యమరసిన 
సర్వ జగ తకు మూలకారణమైన . యొకానొక యఖండశ శ్రియని 

బుజువై నది. 'వేదోపనిషద్దీతాశాస్తా)దులన్నింటియంది సత్య మే 

బుజు వై నది. 
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ఈ [గంథములోని వాక్యసముదాయమంతయు గు ప్తమై 

యున్నట్టి శక్తి యందుద్భన మొంది పాఠకులహృదయరంజక మైనదన్న 

వాక్యము సత్యమై సమంజసమైనరీతి, కంటికి నోచరించని యొకా 

నొకాద్భుతపరమాణుళ క్రీినుండియే సర్వజగదుత్ప త్తి శాబడినదన్న 

నిజము తెలియబడుచున్నది. 

సర్వమానవుల సుఖ దుఃఖములకు మూలము వారినారి మనో 

వృ త్తులలోని శిష్ట దుష్టపరిణామరీశులేనని నేటికైన తెలిసి నెవరికివాగే 

శీష్టాచారకర్ణుపరాయణు లై శిష్టరతకుడు దుష్టశితకుడై న (శ్రీనృహరీ 
దివ్యచై తన్య తత్వ్వదర్శనా కాంమోస క్త చిత్తులె భువి చరించిననాడు 

తస్పక తరించెదరు. 

ఆహార విహార వ్యవహార వ్యాపారోదో్యోగాదికర శైల యంద 

(పముత్తులె ధర్భవిరుద్ధముతో ధనాస క్రృచి త్తులె. ధనముతో. సుఖ 
భోగ శాంత్యానందములు పొందవచ్చున నెడి జపములతో శ్రీహరి 

హరాదిమూ రుల జపములను పూ ర్తిగామూాని, కవిపండితే కధక గాయక 

'భ క్ర శేఖరులను వారొనర్పెడి లోకో పకారములగుకర్షృలను నవ హేళన 

మొనర్చుచు, గొప్ప వారమని గృహముల వెంటబడి ధనార్జనము చేయు 

చున్నారు. విగావృ ర్తి యిదియెేయనెడి వ్యంగ్య వాక్యములతో కొల 

ధన యకావ్యన మదములతో వ్మిరవీగాడి ధనలోభులై న నీఛమాననులు 

సుఖశాంత్యానందదూవులై కృష్ట పత. శశాంకమువలె "కాల కమిమున 

పతికు.లై పలు బాధలకుగుణియై కన్నీటితో జీవితములను గడువు 
చుందురు. 

ముముత్వువై; మహావాక, చతుష్టయ పారాయణాపరుడై ధర శై 

బోధలను వినువాడై మౌనముగా తనపని తానుమాచుకొనుచు, 

పరులొనర్చు సంభావణాదికర్మలలో తలదూర్చక సంసారమునకు 
మూలమైన వివాహమునువీడి యొంటరిగ జీవితగమునము సాగిం చెడి 
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ుునుజు డై నను త్యాగము కరుణ యోార్పు నిజమెనభ క్రి మహాత్ఫుల 

నీవ లేనినాడు జీవితమునుద్దరణ మొందించుక్ నజాలడు. 

“ముల్లును ముల్లుతోతీసి _ చాధావిముక్తి చెందిననరుని” రీతి 

మాతా పితాణచార్య్ల దై వధర్మశాస్తా దేశ సద్ధర్శ సత్య సుందర పత్రిక 

గోధల నిరసించి చరించిన కర్మల పతిఫలరూపమగు కన్నీ టిని,సత్యాదర ఎ 

నర్మ కర్శాచరణనూ ర్వియై (కమనీతి జీవితముగడపిన ఫలరూపమగు 

ఏన్నిటిగామార్సి యానందుడై ఏలశిల్లు దుంశువు, 

నిజమైన యానందము వ్య క్తి ధర్మ కర్మాచరణమునందే 
గొందగలడు. న్య క్తి, సత్వ వాక్యాచరణము నుండి దిగజారి యసత్య 

'ర్శయందు ప్రవేశించి వ్యక్తి త్యమును గోలోయిననాడశాంతికి గుణి 

మగును. మనోన్మిగహము పట్టుదల సహనము ల్మివపరితాపము కార్య 

కతత భగవదారాధన సద్దురుభ క్రి గల నరుని కార్యక మములన్నియు 

ఏరో గతి చెంది పూర్ణ ఫలములివ్యగ లవు. 

సద్దుణసంప త్తి లేని సతిసుశులవలన పతికి సర్షుణముఖులేని పతి 

కలన సతిసుతుల కశొంతి యావేదనాంధోళనలు సంభవించుచున్న వి, 

ద్దుణహీనులై న సతిసుకులతో సంసారముసాగిం చెడివ్య క్రిగతి దుర్గతి 

ఫాల దీనదశకు దిగజారు మున్నది. 

ఒక్క-రిమనస్సు మరొక్క-రుగు రించి సౌమ్యముతో సభ్యత తో 

మార్పుతో చేర్పుతో సంసారమునిర్వహిం చెడి వ్యక్తుల కలయిక 

స్వర్శ సౌఖ్యమును చేకూర్పుచున్నది. 

సతిమతిని పతి పతిమతిని సతి సతిపతి మకులను సుతాదులు 

తెలిసికొని నిజము తెలియక యెవ్యరిగతివారనుసరించిననాడు సంసార మే 

కరక[పాయమై తీరనియారని దుఃఖమునుకల్టించు చున్నది. 

26) 
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ధనము గుణహీనులను ళునకములవలెమార్చి లోకాపశార 
కర్మలందు (ప వేశింపచేసి పదిమంది తెగ డ్రలకు గుజీచేయగలదు. సద్దుణ 
మూర్తులను ధనము లా కహి*తకర్శలనిర్య ర్మింపచేసి ధర్శశే కలను 

"దై వభ క్తిని లోకమున నినుముడింసచేయును, 

గుణహేనులకు తం డియగుట, వ్యభిచారిణికి భ రయగుట, 
లోధివానియొద్ద చెవకుడగుట మనుజునకు వర్ణ నలకందని బాధ చేకూభు 
చున్న ది. ఎంతో వుణ్య మొనర్చిన నరులు సతి సుత బంధువి తది 

వర్శములయం'ెట్టి కలతలు _ కలహములులేని దివ్యజీవితములు 
వెలార్చుచు భావితరములనారి కాదర్శగ్భహస్థ్యాశవు నిర్వాహకులుగా 
విలసిల్లు చుందురు, 

ఇట్ట గ్భహస్థాాశమములు పరమపవి[తములు. ధర్మ దయాది 
వుణ్యకర్శతత్పరు లై న గ్భహస్థాాశమజీవనవిధాతలు సర్వజనపూజ్యు లై 
వాన్మపస్థ (బహ చ ర్య్యాశేమ వూ రుల వేమంకరుతై సేవకులై , 

భగవతేే్యేపకుపాతులై జన్మజరామృుత్యుభయవర్శితు లై తిరిగిరాని 
దివ్య వై కుంఠధామమున (శ్రీ) నారాయణుని పవ్మితపద పద్మముల 
సన్నిధిలో విలసిల్లుచుందురు. | 

అట్టి అఆదర్శగ్భహస్థాశముని ర్వాహకు లే (శ్రీపండరి భక్తులు 
భక్తికి నిర్వచనము (తికరణళుద్ధితో నరుడు లోకమున చరించుట మే, 
నరుని మనో వాక్క-ర్శులక పొత్తుకుదురనినాడు భ కి యనబడదు, 
“సున్నము వెన్న వ లెయున్న రీతి” (తికరణళుద్ధి లేనినరుని బాహాాడంబర 
భ క్షికర్మలవలన లో శేశ్వరునికరుణయణు వై న (పసరించదు. నిజము 
చట ము భ_కుడనికొన్నాళ్ళు దుష్టుడనికొన్నా ళ్ళు వాకొన 

త్రీకరణకోద్ధితో. నరునిహృదయము పరిశుద్ధమై పవి త్రవంతమై 
పరమాత్శ కాస్థానపీఠమై భాసిల్లుచున్న ది. ఇట్టి నిజభ క వతంసునికి 
లోకము మోకరిల్లి బోధలశె వేదికాచియండును. 
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“దీపముతేని శోవామునగల వ స్తువులు నరునికంటికి గోచరము 

గానిరీతి” కామ|కో ధాదిగుణములకులోబడిన మనుజుని హృదయాంత 

రాళమునగల జ్యోతిశ_క్తి జ్ఞానములు గోచరములు గాజాలవు. 

పరులాడెడి పరుష వాక్యములకు. పొగడ్తలకు ముముక్షువు 

కుంగక పొాంగక్ష _ సమదృష్టితో సత్యమ్నువై వునెకే వురోగమించినాడు 

వురాణవురుముని కరుణకు ఏిధిగపాతుడై సుఖశాంత్యానందములనొంది 

కడకు ము క్రి పధ మొందగ లను. 

పురుష పయత్న ముతో ఫలమునుపొందుట తధ్యము ఈ లోకము 

నందుగల జను లెల్లరు వారివారి మనోగతులకనుగుణములై న కర్మ 

లొనన్చి కర్శఫలములననుభ పించు చున్నారు. 

నరులు సద్భుద్ధితో సాగించిన సత్క-ర్భలవలన సత్సలములను, 

దుర్చుద్దితో సాగించిన దుహ్క-ర్భల వలన దుహప్పలములను విధిగ 

పొందు. లోకము  తిలకించుచు మంచి వూర్షముననుసించి 

వురోగతినొందుట లేదు. దీనికి కారణము పరమాత్ముని మరచి (పకృతి 

నారాధించుకే. “వ స్తువును వీడి ఛాయనుపట్టుకు (పయత్న మొనర్చి 

విఫలమనోరధుడై ని రీతిగ నిజము లెలియని నరులు భగవానుడైన 

(శ్రీమన్నారాయణుని మరచి భగవంతుని దాసియైన. బక్షీ చేవికోటుకు 

యహరహముకృపి. యొనర్చి శాంతిదూరు లె సతమత మగుచున్నారు. 

(పకృతిని నడపిం చెడి శ్రీనరసింహుని నమ్మి భజించెడి భాగవత 

కవిప్రంగనవుని సర్వసంసార భార నిర్వహణ మా రమానాధుడైన 

నారాయణుడే భరించి భాగవత కవిపుంగవుని గతకర ్ రఫలానుభవ 

పరమగు కన్నీటిని పన్నీటిగామార్చి (హోస్తమైన తన యభయహ స్త 

కృపాశ క్రిత సంరవ్నీంచుట లోకవిదితమై భక్కజరానుభవ మై 

"వెలుగొందు చున్న ట్లి సత్యము. 

తప్పొప్పుల వివరములన్ని యు "తెలిసిన మనుజులు భగవ 

దారాధకులై భక్తి పసంగములు సొగించుచు మహాత్ఫు బోధలు 
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పఠించుచు మహోమం[త్రములు స్ట రీంచూచు సత్య వాక్యదూరు లై 

యాహారవిహార | క్రమవర్డితు లై పాపకర్ష లొనర్చిననాడు రోగాలపాలై 

భోగాలకు దూరమై యశాంతితి (మగ్గుచుందురు. 

ఈ కర్ణసిద్ధాంతము పాఠకులకు బోధపడినదా? సంస్కారులై 

సాహితీ లోతులనెజీం గి భ క్రిశ క్షిగలనారికి దీనియందు లరహస్యములు 

బోధపడి యానందము నొందుచుందురు, 

మానవుడు డై వవిషయమెణుంగక  గురువులసన్నిధికి జనక 

సద్దంభములనుపఠించక చాగకర్శలాొనర్చక తీర్థ గ యాత్రలకు వెళ్ళక 
(శ్రీహరి హార బాబాది పవని త్రనానుస్తర ఇములందు హాల్పానకపోయినను 

లోకాపకారములేని శా స్త్ర విహితకర్ణ లతో జీవితమునుసాగించిననా టి 

కష్టనష్టములు లేక శాంతితో విలశిల్లగలడు. ఇది కర సిద్ధాంతము, 

విధ్యుక్త కర్శులనిర్వ రించిన నరున శెన్నటికి రోగాదిబాధలుండ 

జాలవు. మనోవాక్క-ర శ్రములు పవ్నితవంతములై ననాడు. నరున శెట్టి 

చాభాయాంధోళనలుండ చేరవు. ఎట్టిపరిస్టి తులందును వ్యక్తి తన 

తోడివారితో  [కమముదప్పక ముందుదృష్టితో మనో వేగమును 
నిరోధించి. [పళాంతహృదయముతో సంభాషణలొనక్పుకుంతో 

ముదావహము, (పశాంతత లేక ముందుదూవుపోనాడి సమయాసమయ 

ములనుగు రించక 'తెలియనిస్వతంతతతో సంభావణలు సాగించిన 

నాకు పెద్దలై నను గారవమునుగోల్చోయి సమాజము చేత చులకనగా 

చూడ బడుదురు. 

“నూరునోములునో చినపడతి యొక్క-రంకుతో పతన మైన ్రీత్రి 

సర్భశాస్తా)నుభవసం బేశరహస్యములను ఫుకిట బట్టిన మహో మేధావి 

మైన పండితుడై నను చోర వ్యభిచార యస త్యాది వ్యకకర్మావలంబ 

కుడై ననాడు పూర్తిగా పతితుడగును. 
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దుమ్మ-రములగుకర్శలు చేయు (పారంభసమయమున  నరున 

శింతోతృ స్తీ సుఖ భోగ పారవళ్యము పోయి. యానందములు 

కల్లినట్ల నిపించినను కాలముగడ చుకొలదికోగ ముభయముధ నవ్యయము 

సమాజమున దుర్వ్యశేము. యశాంతి యారోగ్య హీనత చి తమోభ 

హోకూరగలవు. 

“పాపమనగ చే రేపరచేశమున లేదు కాను చేయదుహ్క-ర్శములండె 

భొాంచియుండు” అనెడి యారో క్షివాల గణనీయ మై సమాజానుళవ మై 

యున్న ది, 

పాపము నిపువంటిది. నిష్పుత్రొక్కినవ్య క్కి యెట్టివాడ్రై నను 

బాబ్బలకుగురియె భరించ లేనిచాధనుపొందినరీతిగు పాపకర లొ నర్చిన 

త్రీ ఫురుషులు పాపఫలానుభవమునుండి తప్పించుకొని లోకమున 

శబతుకజాూలరు, 

ఈ లోకమునందుగలమానవులు తవుముంచువా జె ల్లరు పాపకర్య శ్ర 

తొనర్సి పడినపాట్లను వారనుభవి ంచిన దుర్భర, దుఃఖయాతనలను 

కన్నులారదర్శించుచు 'తామొనన్పృడి దుష్ట కార్య! కచుములనుండి ఏిడివడి 

ధర్శజీవితములనుగడపజాలకున్నారు. అజ్ఞానపిశాచివాడి క 'అలకుచిక్కి 

1కముముగా “కృప్షపతు, ఫఛాంకమువ ల” భవీంపబడు చున్నారు, 

ఆదికాలమునుండి మానవుల గుణకర నృృవిధులలోగల భేదములే 

కులములపేరుతో లోకమున చలామణియెనవి. చేడు మనమూహీంచెడి 

బ్రాహ్మణ తత్రియ వై వైశ్య శూ డాదె వర్ణ ములకు చెందిన మానవులంద 

'3లో, మలమూత శేదర క్ర క్ర నూంసాస్టి చరా గదులయందును, 

ఈుత్సిపాసాసంభోగములందును, కామ్, కోధాదిగుణములందును, యు క్రి 

శకి భక్. క్ఞ్ఞాన వైరాగ్భములయం సును ఛేదముకన్సట్టదు, సద్భుడ్గులు 

దుర్చుద్ధులు సర్వమానవులలోవిరాజిల్లుచున్నువి, సద్బుద్ధి (బ్రాహ్మణు 

లలో దుర్చుద్ధి శూ దులలోగలదని నిర్ధారణ మొనర్చుటకు ఏలు లేదు, 

ఈ సద్దుణ దుర్చుణములు మనము నేనోహింవెడి కులములన్ని టియందు 
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తాండవ మొనర్వుచున్నవి. ఈ గణకర ఎ విచిత్ర విధులను సత్య 

విచారణము సల్పిననాడు సద్దుణములుగల నులందణొక్క_జాతియని 

' దుష్టణములుగ ల నరులందటణ్ొక్క- జాతి యనినిర్హ యమొనర్చ 

వలెను. ఇట్టి సత్య నిర్హయమును సమాజము సమ్మతించగలడా! 

సమ్ములించజాలదు. దీనింబట్టి నిజము చెప్పువలసినచో యించదేదియు 

సత్థముగాదని బుజువగుచున్న ది. అసత్యము యన్యాయము య క్రమము 

సంఘమున కెంతో -రుచిగ . యాస్లోదముగా 'దోచుచున్నది. సత్యము 
న్యాయము (కమపద్దతి సంఘమునకు చేదు వెగటుగ యిర్ష నగా 

కస్పించుచు విస్పించుచున్న ది. 

గల నరు'లేమి చెప్పినను, రచనముళొనర్చినను, . లేనికధలను సృస్టించి 

మహాకావ్య గాజములని |పచారములొనర్సినను, సమాజముకాద నుటకు 

తెలివియు క్రి శక్తి యార్డ్ కస్తోనుతే మేభాసంపద్యాగిభనము 

శక్తి జాలక. నౌదలదాల్సి చరించుటయే స్వార్భ పరులై న పెద్దలరచనలకు 
గణనీయమైనకీ ర చేకూరినది. భాషలోని భావములు సత్యములా! 
-యసత్యములా? లాభములా! నష్టములా! యని తెలిసికొ చెడి సాహిశ్టీ 

సత్య సవిమర్శజ్ఞూనము లేని వారెల్లరు వురాణములలోని కథలన్నియు 
యున్నట్లుగ నే జరిగినవనినమ్మిిః స్వార్డ్ పరులై ' మేకవన్నెవులులైన 
చుద్దలను పూజించుచు వారి వాక్యర చనారీతులను పిశులంగ భావించి 

యాచరించి చెనునోతిలో తల్మకిందుగ పడిపోయిరి. . 

ఆ పడిపోయిన సమాజమువై జాలి కరుణ త్యాగముగల 

కవిపుంగవులు సంఘమునందు జీర్ణి ంచినట్టి కుట కుళ్ళు స్వార్థ ము నినా 

"బేధము మొనలై న యజ్ఞానాహంకారపర మైన స్వార్థ దావానలమును 

చల్లార్చి సమాజమునకు సత్యమిదియనిచాటుట కై వారివారి యుపాస్య 

దై వళ క్షితో మహోన్న తాదర్శసద్భావ సత్యాంశములై న రచనలు 
సాగించి సమాజమునకందించి బారు శాంతినిఫొంది విశ్వమునకు శాంతిని 

చేకూర్చి ధృవతారలై సద్యశస్సు నొందిరి, 
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(a) 

'1కికాలములందును (పతివిషయమున సత్యాసత్యములు. కలసి 

"కాపురము చేయుచున్నవి. స్వార్థ పరత్వముతో సాగించిన కవితలలో 
సత్యముచురుగ్లై యసత్యమే సత్యమై చరించినది. అట్టి .రచనల 

నుషమానముగాతీసికొని స్వార్ధ భోగాలకు మరగిన పెద్దలు, యజ్ఞానులై న 
నరులకు [పబోధముచేసి వారిని తేవువం౦కకులాగి సత్యమును వ మొనర్చి 

యసత్యములై సకథల నె జనులహాదయములందు చెప్పించి యపార 

విశ్యాసమునుకల్టించి నిజమునకు గొప్ప కీశొనర్చిరి. 

వురాణకి థలలో సత్యము లేకపో లేదు. సూత ముగా. జరిగిన 
కశధాభాగములను తలకొకరీతి యువరిబలము తెలివి వారిచేయన్న 

సామెతగ రచనలుసాగించి వందలాది [గ్రంథములను ముుదణములు 

చేయించి లోకమున (పచారమొనర్చి భువివిడి దివిశేగిం. 

కనులు, కవిత లుస్ఫప్టించి కోథలనుబిగించి కాదనుటకో ధైర్యము. 

చాలని స్థితిలో గీర్వాణ మహాోపద సమాసములతో బంధించి లోకమున 

స్థిరముగ వెలుగొందునట్లనర్చి లోకమున వీడిరి --- 

ఆ రచనములను చదివిన నేటి యువతరము వారిలో వాని, 

యం ే దిసత్య మో? యేదసత్య మో! -కెలిసికొ నెడి [ప్రశాంతత పజ్ఞాపాట 

వమువేని వాజెల్లరు పురాణములన్ని కల్పితములే! పూర్వబుషు లెల్ల 

స్వార్థపరులేనని సత్యదూరునై. మతథర్శములను త్యజించి కల్లబొల్లి 

రామాయణ కథలనే పఠించి చేనియందు విశ్వాసము లేక “దా3దప్పిన 

బాటసారులవలె గమ్యుములేని గమన మొనర్చు చున్నారు. 

ఇన్ని యనర్భ ములకు కారణము యేక క్ర సత్య మైన విషయ 

మును వెద్దలు చేశేకాలపాతాదులకు వగినరీతిలో వివిధరూపములను 

మం[తములను (పార నలను వానిఫలములను సృష్ట్రంచుట. ఆ పెద్దల 

న త్యాగాదర్శధర్శగతులలోని మూలమును యజ్ఞులై న నరులు 

కొనలేక తెలిసికొనుటకు యత్నించక కర లందుచరించుట యేనని 

ముజునగుచున్న ది. 
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వ్యక్తీ, తేన గుండెగూటిలోని గోవిందుని దర్శించుటశే గుడిలో 
గోవిందుని నిల్పుకొన్నా మనెడి సత్యమును గుర్తించక సగుణారాధన 

నిస్తుణా రాధనలలో గణనీయ మైన చేది? యనెడి | పశ్న లతో వాగ్యాదము 
లతో చ్యేవరోపాదులతోచరించి చరించి తత్త పదారుడై తానెక్క 
డికో తరలిపోవుచున్నాడు. 

“-ఈరి పెండ్లి పేకిచావుకు వచ్చినదనెడి” సావెంతగా లోక్ ద్ధరణ 
దృస్టితో సృష్టించిన సాహితీకథలరీతులలోని సీశులను వాని లోతులను 
గురించెడి యోగ్యత లేనిజను లెల్లరు దారిదప్పి గన్య్యూముంచేరని 
(తోవలలో పయనముసాగించి పకొతులగుచున్నా రు. 

గ తమునువిస్నృరించి, స్వార్థ పరులు సృష్ట్రంచిన కధలలో. యధార్థ 
ములనే పెద్దలనలన తెలిసి |పతినరుకు సత్య మైన (తోవలలో నడకలు 
నాగించిననాడు తప్పక వురోగతినొంది చై వమునందుచేరగలడు. 

“నారిశేళమునకుగలపీ చుకుంకను లిడనాడి,కొొబ్బరిని యందుగల 
పవి త్రతీర్ణ మును నరులు స్వీకరించి యారోగ్యమును పొందినరీతిగ ” 
నేటికాలమున ఏరివిగా కన్పిం చెడి విన్సించెడి యాధ్యాత్స్శి కాది గంథము 
లుదుగల సత్యమును ముముకను'లెల్లరు నిదానముగా నిబ్బరముగా, 
స్వార్థ త్యాగాదర్శమూ ర్తులై న వారిద్వారా _ తెలీసి చరించిననాడు 
జీవన్ను క్తినొంది కడకు (శ్రీ హరి దివ్యడర్శసానంద పారవశ్య్వస్థి తిని 
పొంచెదరు. 

సత్యమునగు ర్థించుటకు సత్యరచనలు పఠించుట, పఠించిన 
నానిని మవనము, తదువ ధ్యానము, యనంతరము ఛఈోూాగము, 
యోగము తెలిసి సమాధిస్థి తిచచెంది తానుతానై త్ర త్వీమునందై క 
ముగుట , ఈస్థి తినొందిన నరుడు కర్ణసిద్ధాంత వెజీంగినవాడగును. 

ముముమువు సకిసుతధనగేహాదులందు బంధింపబడిన మనస్సును 
తనస్వాథినమునందుంచుకొని [కమపరిణామమలవరచి వురోగతినొందించి 
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జిలేందియుడై. పరిపూర్ణ యోగమభ్యసించి సిద్ద త్వమునొందిననాడు 
విత్యసత్య నిర్వికార పర్మబహ్మోనుభవపరు డై కడకు (బహ్నమై 

వెలుగొందును, 

దివినుండి భువికిదిగివచ్చిన |పతిమానవుడు చేయదగినది చేయ 
వలసినదిట్టి పురుష పయత్న మే. ఇట్టి ఫురుషృప్రయత్న మునకు తేగిన 
ఫలము, "జకామృత్యుభయ సంకులసమర మెన సంనారమునకతీతుడై 

పరమాత్మయందు తొదాత్శ్య'మొందుట యేనని తలియవ లెను. 

అట్ట యమర మైన యఖండస్ఫీ తీ యందరకు సాధ్యముగాదు, 

'కాంతాకనకముల కై - శునకమై .లోకపర్మి భమణమొనర్స్పెడీ . యజ్ఞానవు 

నరులక సాధ్య మై, ధర్శ సత్య న్యాయ దయా వితరణ గుణానుభవ 

మూ ర్తులై నరంతరయోగానుస్టానపరు లై లోకమునుమర చినట్టి సద్దురు 
న్వాములకు సాధ్య మై భాసిల్లు చున్నది, 

అట్ట యాదర్శమూ ర్తులె న సద్దురు చేవుల పవి్మిత పదకమల 

ద్వయ సన్నిధిలభించని _నరుడెన్నిభవములశై న _భవబంధవిము కిని 
బాందజాలడు. 

నిరాడంబరు లె నిర్వి కారు లై నిర్వివారులై. నిష్టాగరిష్టుళ్ళు లై. 

నిందా స్తులకతీతులై నిత్య సత్య సనాతనశ కి కృెదర్శను బై , ఆదర్శ ధర్మ 

(పబోధకులై యచంచల (బహ ఇచర్యదీతాదశులై లోకో ద్దరణ 

మూర్తులై కుల మత వర్ణభేదరహితులై స్వధర్శనిరతులై. సద్దురుఖో క్తి 
తత్పరులై న శిష్యులకు కల్పభూజమై ముంగొంగుబంగార మై |తికాలము 

లందు కవచమై సంరశీంచెడి (శ్రీ శ్రీశ్రీ సద్దురు యోగానంద నరసింహా 
యోగీరదులువారి దివ్యావ్యయ ముక్యం మహాయోగశ క్రియ 

(వపయత్న మునకు తగినఫలము, 

ఈ కర్శసిద్దాంతము సర్వ గంథములలోని సారాంశమని "తెలిసి 

చరించిన (పతినరుడు సర్వ దుఃఖములనుండి విడివడి స్ముపసన్న గంభీర 

హృ్దయుడై 'వెలునౌందును, 

27) 
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భక్తి జ్ఞాన వె రాగ్యత త్త ముక్తి యోగములన్నింటికి 
నూూలము పునాది కర్మయోగ మేనని (పతిముముశ్షును తెలిసి భయము 
గలిగినభ క్రి తో ధర్మబద్ద మైన కర్మలనాచరించిననాడు ము క్రిభామము 

నకు చేరగలడు. ఇది ముమా టికి సత్యము. 

క్షైతమెరిగివిత్తనము = సా తతెరిగిదానము 
ఈ లోకమునందు చరించెడి మానవులు వివిథసంస్కా_రములతో 

చిత్ర విచిత్ర గతులతో పకి భమణమొనర్పుచుందుగు. వివిధ స్థలము 
లందుగల నరులలో యేసంస్కారముగలవారి నా సంస్కా-రముగలవాగు 
గురించి గారవసమాదరణ- సంభాపణములొనర్చి సంతసము నొందు 
చుందురు. 

“ఉప్పుకప్పురంబు నొక్కపొలికనుండు చాడచూడ రుచుల 
జూడ వేరు పురుషులందు వుణ్యవురుషులు వేరయా! విశ్వ దాభిరామ 
వినురవేమ అని చెప్పన (శ్రీ వేమనయోగీం దులువారి మహీ మోన్నత 
లోకానుభవశ క్రి సూక్తి గణనీయమై మనసీయమై చిరస్త స్రరణేయ 
మెనది. 

కీ 

. ఉప్పువలె కర్పూరము కన్పించినను గుణములో శ కిలో గొప్ప 
భేదమున్నరీతి, వురువులువేజు వుణ్యవురువులు వేటు. సుణ్య పురుషుల 
హృదయములతి పవ్మితములై. సర్వజన వేమంకరములై వెలొొందు 
చున్నవి, | 

వుణ్యసంస్కా-రు లై పురుషులు కుల మత వర్ష (ప్రాంతీయ భేద 
ములు చూడక భ క్రిభరితము'లై లోకశాంతికరములై సత్యమును 
బుజువు చేసి సద్దతినికల్టించి ని త్యానందరసానుభూతిని చేకూ రెడి కర్యుల 
నిర్వ ర్మించెడి బుధజనాళీని వెంట నేగుర్తించి (పేమించి యాదరించు 
చుందురు, 
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శుహ్క_- వేదాంత (పసంగములతో శూన్యహ స్త దర్శనములతో 

స్వార్ల ముతో లోభ గుణముతో వై సాలన్నేపాణమని భావిం చెడి 

యజ్ఞు లై న నరులిట్టి రచనామ్ముదణముల క్రై కవిగారికి విరాళములర్పించ 

డాలరు, బ్రట్టిలోకో పకార సాతి ఈ కార్యక్రమములకు ధనము సమర్పించు 

ఏకే మనస్సాప్పక యజ్ఞాలై న నరులు ధనమునిల్వ చేసినను నిల్వక 

మురొకరూపముగ యా ధనము దుర్వినియోగ మగును, ఇది (పకృతి 

పహాజము. 

అజ్ఞానావాంశా రాదిగుణములుగ ల నరులెంత పజ (వంతు లె 

ఫనవంతులై పలుకుబడిగలవ్యారే నను విజ్ఞాన కార్యక్ర మములందు 

నమునస్సులనుజొప్పించక దుష్టవిషయ (ప్రసంగ కర్నాదులం బే లగ్న 

మొనర్చి నిచేదకర్శలొనర్చి కర్శపరిపక్యదశలందు కస్నేరుగార్చుచు 

వన మొుకయుగముగ గడువుచు కడకు కాలమృక్యువున కాహుతియై 

గోకపు తెగ డ్రలపాలగుచుం దురు, 

“బాటిలోచిక్కిన సాలెపుగుగు వలె *నృలిగలలోయలోశేగిన 

మీకవ'లె 'రకుకభటులకుచిక్కిన చోరునివలె _ “పాముబుట్ట తెరచిన 

5రునివ లౌ “అన్ని యందుబడెడి ముకుతవ లెితలోకమున నరుడు స్వయంకృత 

రకర ఫలానుభవభంధ మునచిక్కి= వదలించుకొనుటకశ క్రుడై తన 

పోపషణలో జీవనమొనన్చెడి స సతిసుతొదులనువీడి విధికి బానిసై తనకు 

తెలియని స స్ట లమునకు తరలిపోనుచున్నాడు, 

వ్యక్తీ భువివీడి దివిశేగినరాడు వ్యక్తిని నమ్ముకొని జీవించెడి 

నారీ స తిగతులను సుచేసి సంరత.ణ మొన ర్చెడి నాధు డెవ్వడు! ఎవ్వరు 

వేరు. సర్వలోకసంర కుకు డై న సర్వేశ్వరుడేగతి, 

జీవులెలరు వారొనర్చిన కర్శఫలానుభవమునుండి తప్పించు 

ఫొనుటకు సాధ్యముకాదు, కష్ట. నష్ట సంతాపాన్నీ నుండి తప్పించు 

ఫొనుటకు మరణమే శరణ్యమని భావించి. [పాణాపాయమునకు వలయు 
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కర్మలొనర్చిననాడు కంటికికన్పించనిశ క్రి యేదోయొకానొక రూపమున 

(ప్రత్య త మై మరణము నుండి తప్పించి కర్మఫలభో_క్తలుగ జీవులను 
పరిణామ మొందించుచున్న ది. 

వ్యక్తి, ఎవ్వరికి తెలియనిరీతిలో యెంతోకుయు క్రి తోకుటతో 
యేకాంతస్థ లమున తనతోడిమాననవునికి (ద్రోహబుద్ధితో (పాణాపాయ 
మును కల్పించి శ క్రై నంతయు భారవోసి సుఖ శాం త్యానందములను 

పొందుబకు యత్నించినను ఫలమును బడయజాలక 'తానొనర్చిన 

యజ్ఞాతదుష్టకర్షపభావశ క్రి వదలక పభుత(ోద్యోగులకు చిక్కించి 
చరసాలయందు। పవేశింపచేసి బీఏితమును దురంతర చింతలకు గురిచేయ 

గ లదు. 

ఆ మనుహత్తర మహిమాన్విత కరఫలానుభవశ క్తి నుండి 

తప్పించుకొనిన ఘనుడిప్పటికి లేడు, _భవితవ్య కాలమునందుండడు. 

లోకమునగల జనులెల్లరు కర్మలొనర్చుటకుముం దే బాగుగ యోచన 
చేసి మనో వేగమును డై వధ్యాన (పార్భన భజన పారాయణాదులచే 
నిరోధించి లోకాపకారములేని ధర్భకర్శల నిర్వ ర్వించి శాంతిళు ఛభలీలను 

పొందవలెను. 

పారంభమున మనుజుడు తన మనోసంకల్పముల కనుగుణము 
లన కర్ణలనొనర్చి కాలముగడచుకొలది కర పరిపక మై ఫలాను 

భవమునొండెడి విషవమసమయమున  ేవృునిదలంచుచు మహాత్సుల 
సేవించుచు కర్ణబంధవినము క్తి కె పరితపించుచుండును, 

దై_వకృప, కోరఫలవిము క్రి కె తహతహలాడెడివానివై [ప్రస 
రించదు. “చేతులుకాలినత టీ యాకులు బట్టిన [పయోజనములేని” 

తెరగున నరులు కర్మలొనర్పుటకుముంచే భగవానుని శాసనములను 
పాటించుచు. కర్మలొనర్చిననా జెట్టి కష్టనష్టశోకభయాందోళనలుండ 
జాలవు, 
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నరుడు తన కాలుజాజకముం చే మంచి |తోవయందు పయనము 

సాగించుఖుంతయో ముదావహము కాలుజాటి | కిందపడి కాళ్ళువింగిన 

యనంతరమెంతవగచినను కాలుకుదుటబడదు.. ఇేరీతి జగతి యం బే 

మానవుడే నను క్షు దభోగానుర క్తి కక జూడ చార్య వ్యభిచార 

సురాపానాసత్యాది కర్శలొనర్చి యనుభ వమునకువ చ్చినతేరి యెంత 

చీంతించినను యెందరిని. (ప్రార్థి ంచి వారి. పాదములా| శయించినను 

ముతములునాశకినను నుకీదులుదు చేర సమాజులొనర్భినను, చర్చీలలో 

చేరి _స్తుతిస్తో తాదులనుసాగించినను, పవ్మితాలయములందు (పచేశించి 

భ క్రిగీతాగాన భజన (పాళ్ళ నాదిపారాయణములొననను (పయో 

జనమును బడయజాలడు, 

భక్షి గలవ్య క్కి మళీదులో ప్రవేశించిన వెంటనే స్ముపశాంతిని 

పొందగలడు. అ సుందర స్నుపశాంత శుద్ధ నిస్టణ శూన్యస్స లమునుండి 

బయటకువచ్చిన నరునిఏినులకు '| పపంచకొ “హావాలధ 

గుచు సు ప్రశాంతమహేస్థి తినుండి మనస్సును భంగయొనర్చి తమ 

చై వునకు లాగుకొనుచున్నవి. 

న్యనులు మారో ఈల 

ఈ సంయోగ వియూగ సుఖ దుఃఖాది ద్యంద్వసంకులసమరము 

నకు స్థానమైన. మాయాసంసారములో కోలాహాలము పహోలాహలము 

చప్ప యమృుతబిందువులు లభించవు. విందువులసమూహా మేమ హాోసిందు 

నై నరీతి, నరుని సంకల్ప సముదాయ ప్రభావస్యరూపమే సంసారముగ 

పరిణమించినది. 

వ్యక్తీ, కి మనోపేధియందు పరుగులుతిసెడి వేకలబలగము మశీదు 

యందుచేరి సుఖాకీనుడై. ధ్యాన ము[డాంకితు డై ననాడు పలాయన 

మొందగలదు. ఇండుమూలముగ (పతి ముముఖమీవు ెలిసికోనదగిన 

సత్య మొక్క-టి కన్పించుచు. విన్సించుచున్న ది. పరిళుద్దముగ స్నుప్రశాం 

తముగ సుందరముగ పృాదయాసహ్లోదముగ. నిరాకారముగ నిర్శలముగ 

మకీదు సామౌత్క-రించుచున్నది. 
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ఈ మశీదులోని నో మూలరహస్యము (పతినరునకు బోధపడదు. 
మహమ్మదీయులమశీదని, కై) స్తవులచర్చియని, హీందువులయాలయ 
మని తెలిసీ తెలియని నరులెల్లరు వదరుచు తదితరులకు (పభోధము 

లొనర్చి సత్యేమును మరుగుపరచి ఇ దై_వదూరులగు చున్నారు, 

ఈ యజ్ఞాన (పబోధములతో లోకము ెనుగేతిలోబడి తల 
(క్రిందుగా పరిటీలుగొట్టుచు నధోలోకమునశేగుచున్న ది. ఇది, ఎంతటి 
కోచనీయము. . 

_ ఎనుబదినాల్లులతుల జీవకో టిసము దాయమంత టికి దేవుడొక్కడే! 
యని కుతి స్పృతి వురాణాదులెల్ల వేనోళ్ళ యలుగత్సి చాటునట్టి 
నిత్య సత్వ వినిర ల మధురమహావాణిని లోకము విస రించి గమ్యము 
తెలియని చాటసారివలె యొక్క-డిళో పరుగులు తీయుచున్న ది, 

ఆద్యంతములు లేని నిరాకార నిర్దుణ నిత్య సత్య శుద్ధ తా కంక 
జ్యోతిర్శయశ క్రియొక్క-టున్నది. ఆ లే క్రి య్ సకలదరాడేర (పకృ్ళతికి 
బాణమై యాధార మై బరుగుచు పరి భమణ మొనర్పుచు ఎది. 

ఆ నిరాకారపరమాణున క్సియే పరిణామము చెంది సాకారరూప 

మైన జగ త్తుగ నరుని కంటికి గోచరించుచున్నది. నిరాకార మే సాకార 
మునకు మూలము. అనగా కారణమైయున్న దనిభావము. ' సాకారమే 
నిరా కారమునకు మార్హము. సా కారమును, అనగా కంటికి కన్పించి 
'మనస్పునకు తెలా డద యని భావము, నాకారమును సక వుముగ( 
తెలిసి భక్తుడుపాశీంచిననాడు నిరా కారాస్ట్రితిని చెంది నితస్యెనంద మును 
పాందగలను.' 

తల్లీ సాకారము తండి నిరాకాగము, తల్లి దం డ్రేలేనిడే సృష్టి. 
జరుగదు. సాకారము (పకృతి నిరాకారము పరమాత్మ. తల్లి ద్యారా 
దండిని దర్శించుటకవ కాశమున్న ది. దండెద్యారా తల్లిని తెలుసుకొన 
“వచ్చును. ఈ తచ్చీదం|డి సంబంధ బాంధవ్య బరిధమున'లె సాకార నిరా 
'కారములు వెల్లొందుచున్న వి, నిరాశారోపాసకులు మహమ్మదీయులు, 
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సాకారోపాసకులు పెౌందవులు.సాకారనిరా కారోపాసకులుకై 9) స్పవులు. 
ఈ సాకార సనిరాశారములకు మూలను (పణవము. అనగా శబ్దము 

అ ట్టి శబ్ద బహ్మమునే హిందూ మహమ్మదీయ కె వస సవాది మతముల 

చాెల్లరుపాసిం చుచున్నారు. సర్వుల మార్ల ములు రూపములు, 

(పార్ట నలు భిన్నములై నను గమ్య మొక్క-టి యేయని పజ్ఞులకు సత్య 

మవోతమగుచున్న ది. 

కుల వత జాతి వర్ద వేపు భావ (పాంతాది భేదములన్నియు 

నరులొశకానొకనాడు తమ తమ యు క్రి, భక్తుల బలముతో సుస్థిర 

స్మ్నుపశాంతికొరకు నిర్గ ర్ల య మొనర్చినార నెడి సత్యమును మరువరాదు. 

అదె దై ్య్యతదృష్టైగల నాటి పెద్దల సై స్థ ర సిర ర్ర యములన్నియు శేటి దేశకాల 

పాతలలోగల "వె వై వమ్యములచే తారుమానై తల్మక్రిందు నై నవి, 

ఈ కుల మత వర్త శృ ఛేదములన్నింటికి (పభానము పునాది గుణ 

వ్యవస్థ యేయని యదార్థ ము తెలియబడుచున్నది. చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ 

నాటి గుణములవ్యవస్స యని బుజువైనది. నాలుగు కులములు, నాలుగు 

జాతులు నాలుగు యుగములు, బహ్మ'చేవుని తలలు నాలుగు. ఈ 

నాలుగు పదములోని భావము నరులగుణములలో వారొనర్చెడి కర ము 

లలో గల భేద మే. (బహ్మ ఏమ మహేశ్వరులు మువ్వురు సృష్టి స్థితి 

అయ కర్మలొన ర్చెడి సుద్ద దేవతా పభువులుగ పూర్వులు ప్రరాణము 

లందు వర శృనలొనర్చిరి. పదునెనిమిది వురాణములళలోగల కథలన్నియు 

సూక్మబుద్ధితో చదివి పరిశీలనాత్మకదృష్టిశ యూచిననాడు సమాజము 

నకు (పబోధముచేసి మంచితోనలందు వురోగ మింపచేసి లోకమున 

ఛాంతి భృదతల నెలకొల్పుట కై . వెలుగొందినట్టు బోధపడున్నది. 

నోరంతజరిగినదానిని కొండంతగ రూపకల్పనలుచేసి. : కథల 

రూపముతో వేలాద్యిగంథములు హైందవవుతమున పెద్దలుని ర్మాణము 

లొనర్చిరి, మనుచరిత్ర, వసుచరిత్ర, పారిజాతాపహరణము, శృంగార. 

నై షథము; మేఘుసంచేశమాదిగాగల మహాకావ్యరాజములను రాజుల 
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సహకారముతో (శ్రీ అల్లసాని పెద్దనాది మహాకవివుంగవులు మహత్తర 

ములై న రచనములను మహోాకృపితో రూపొందించి సమాజమున 

కందించి నేటికి గొప్పసదళ్లశముతో 3 రి ౦పబకుచుండిరి. ' కవియావేదనా 

పరమైన సాహితీగంగా స్రవంతి సమాజమునకు యమృృతవాహినియై 

విరాజిని నది. 
“ nA) 

విద్య, కవిత్వ్యముంసంగీతేము; చి త్ర లేఖనము, వాగ్చతిభ, కర నము? 

త్యాగము, రూపము? సక్దుణసంప_ల్హి చేనతాభ క్తి, వోర్చు, నేర్పు, 
శాంతము, సహనము, పలోపకారపరాయణత్వము మొదలగాగల విశిష్ట 

గుణగణ సంప త్రీ నరులకు గతజన్న పరంపరాగతముగ సంపా పృమగు' 

చున్నది. కుల మత జా త్వాది పోచ్చుతగ్గులవలన లభ్యమగునది కాదు 

నేటి కాలమునందు సద్దుణములేక గోప్ప కులమున్న వానిని 

సమాజము గౌరవించుటలేదు. వై పెచ్చు “(చాహ్మణుడైవుట్టి ప్రయో 

జనముశేదు. శీ దకర్శళొనర్చుచున్నాడు బేనికి వానికులమని! 

తెగడుచుండుట సర్వులువినుచున్నారు. సానిగాని దొరసానికే సంఘ 
గౌరవము. 

ఇిన్నికులములు మతములు, కథలూ రూపములు, మార్గ ములు, 

విధులు యేర్పడుటకో (పథాన కారణము జగ తూనందుగల జనుల 

హృదయ కే తములలోని గత సంస్కా-ర|పభావములు. వానికనుగుణము ' 
లై న భావములు కర్మలు భిన్నములగుటయేనని పతి పాఠకసోదరుడు 
గుర్తించవ లెను. గుర్తించి సద్దణసంప త్తి నలవరచుకొని గుణముగల 
వారిని గౌరవించి వారికి సహాయమొనర్పుట . . పాఠకసోదరుని: (ప్రధాన 

ర్ ర వ్యము, 

ఈ కార్య కారణసంబం భస్టి త్రీ ననుసుించియే మనపూర్వువై న 
పెద్దలు “తే త్రమరిగివి త్రనము - పాత్రతెరిగిదానము” అని స్వోనుభవ 
సత్యమును సంఘమునకు వ్య క మొనర్చీరి. ' 2! 
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జన్మతః నరున కలవడిన లోభగుణము తాొనుషెరిగి పెద్దయి 

ధనవంతుడై సర్వాధికారి మైనను తిరోగతి చెందదు. లోఖివాని హృద 

యము కడుహేయము. తానొక్క-రికుపకారమొనర్చక తన సుఖశాంతు 

లకు సెతము ధనము 'వెచ్చించక “కించి వల కావలియుండి 

తానొక్క-నాడు సర్వమును త్యజించి లోకమును ఏడును, 

త్యాగ గుణము, తా ర్తి (కలకుణము, సా త్రికబుద్దిగల నరుడెల్ల 

వేళల లోళోపకారకర్శములొనర్చుచు సమాజమునకావర్శ మూ రియ 

వై వమునునమ్ని ధర్మజీవితగ మన మొనర్బుచుండును. కర్శుఫలా కాంత, 

రహితుడై క_ర్తవ్యకర్శనిరతు డై ననాడు భగవానునికరుణకు ప్యాత్రుడై 

సంసారసాగరో తృరణము నొందును... 

జె వకరుణలేనినాడు నరుడెన్నటికి ధనవంతుడుగాజూలడు. 

విద్యావంతుడుగాజాలడు, ధర డక ర గ్రలొన ర్చృడి నరునివై దైవకరుణ 

సహజముగ [పసారమగును, ధర్మము, "దెవము చెండు మొక్కకు. 

శతెలివిగలనపడు, ధనమేదై వము ధనము సర్భసుఖములకు 

నురాలము. ధనములేనినాడెవ్యరు గారవించి సుభాపీంచరు: కట్టకడకు 

సతిసుతాదులు సైతము హేయదృష్టతో చూచెదరు. ధనములేని 

నాడు లోకమున [బతికి [పయోజనములేదనెకి యంధ దృష్టితో 

సత్యాళ్ళుంకు సత్క-ర ఇలకు నయావైస వ్యయ మొనర్చక చెట్టుబడిలేని 

టై వకర్శలందు పాల్గొనుచు తనతోడివారికి . త్యాగ ధర్మములను 

| పబోధములొనర్పుచు వాచా వేదాంతి యైననాడు లోకము పేమించి 

గారఏించజాలదు. 

“సంగీతమునకు చింతకాయలు రాలనిరీతి” వె సలువ్యయముగాని 

(పసంగములవలఅన వ్య క్తి కి సంఘగ "రవము చేకూరదు. చైవకరుణయు 

కలుగదు. శ క్తి భ క్రిలేనినరుడు యుక్తితో నోరువిప్పక పదిమంది 

చెద్దలతో వాన(వత మవలంభిం చు"బంత యో శేయోచాయకము,. 

28) 
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సుపశొంత సుందర మందిరములశేగినను నరులకు తమ మనస్సు 

లందు దాగియున్న, స్వార్థ వ్యామోహదానానలము పూర్తి దిగా చల్లారని 

నాడు (పళాంతిలభించ దు. ఆ |పకాంతబవాతావగణ | పభావమునే పెద్దల 

[పవచనముల శే క్రిచే తాత్కాలిక (పశాంతిచే చేకూరినట్ల న్పించినను 

సందిరములనువీడిన వురువణమే మాయాపిశాచమావరించి స్వార్థ 

భోగాస కృ చిత్త ప్రవృత్తి రాగాలాపనమారంభ మొనర్చి నరుని వానరు 

నిగ నూర్చి వేయు చున్న ది. ' నరుడు నారాయణుడై వెల్లొందుటకు 

మనస్సు స్వాధినమై భాతికసుఖ వాసనలకు తిలోదకములు వదలి 

భగవానుని శాసనములను పాటించవలెను. 

నరుడెంతో యాశతో గట్టితనములోదిట్టమై యదృష్టము కలిసి 

వచ్చి వై సలువరసహోలైై కుటీరము. మందిరమై సంఘమున గొప్పు వానిగ 

చలామణేమె కాలు క్రిందిడక యాం తిక్రగ మనములొనర్వుచు కళ్ళు 

తలపై కెక్కినను యా భోగ విహార విన్ నోద[కీకలందు బహుకాలము 
సుఖముల నొందజాలడు 

వ్యక్తి కి ఉన్న తో న్నతములై న పదనులందుండినను లత్లాది 

ధనము చెళ్లైలనిండుగ నిల్వలొనర్చినను. గతదోవవు )ంజ ఫలము వరించిన 

నాకు భరించలేని బాధలకు గుజీయగుచున్నాడు. 

నరులకు సంభవిం వెడి చోందభేదములు పన్నీరు కన్నీరు వారి 
శతెలివియెక్కు_వవలన తక్కి-వవలన లభ్యము కౌజాలను, నారు నిత్యము 

సాగించెడి సుకర్టు కోకోగల ఫలానుభవములే. 

లోకమున కష్ట నష్ట దుఃఖ దర్శిదబాధల నెవ్యగేని యాహ్యా 

నించరు. అహ్వానించక బహుదూరముగ యుండినను నరుని నె టి వె కెక్కి 

(పళయనాట్యము చేయుచున్నవి. ఇందులకు కారణము. . తాత్కాలిక 

సుఖ పారవశ్యసంసిద్ది కై మనోతృ పి కె నరుడు ధర్న దోహీయై 
ఏరా. mar. 60__ రా 

న్యాయమును త్యజించి వంశమర్యాదను వ మొనర్చి సొమ్మును 

దుర ప అడే సేంచ్యాస యే, గయ మొనర్చి పాపక ర్మాచరణు డై స్వ ఇృస౦చారి యగుటయె 
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(పపంచమునగల మనుజులు యి కాలమం'ై నను యే యే 

పరిస్థి తులందై నను తమతమ భౌతికానందములనై ధనమును ఖర్చు 

చేయుచుందురు. వె సలులేని, సమయములందె నను. పరులవద్దగల 

ధనమును బుణముగ సేకరణ మొనర్చి తమకిష్టమైన కర్మల శై. వ్యయ 
మునర్సి మిక్విలియానందమనుభవించుచున్నారు. 

ప్రి ట్టి వ్యయ మొనర్సెడి మనుజులు “విజ్ఞాన కార్య కమ నిర్వహణ 

ముతో తముగృహాములకు విచ్చేసి విరాళములర్భి ంచిన కవి, కథక 

పండితులతో “పరిస్థి తులు బాగుగ లేను తప్పక బతుకు చున్నాము. 

ఆదాయములేని వయములతో' తారుమాశనై భవితవ్యస్థితియిట్ల నెడి 

యాలోచనలతో నుంటిమి” అసి పెద్దలతో చెప్పి మెల్హగ బయటకు 

సాగనంపుచుందురు, 

పరుల గృహముల కరుబెంచి వారికై చూచి బయటకువచ్చు 

వరకు వేచి ధర గకార్యనిర్వవాణమునకు ధనమర్శించిన భాగ వతకవిగు ప్త 

నోరువిప్పక కార్యసిద్ధి క మరొకస సలమునశేగస చున్నాడు. 

ఎంతో సుసంస్కా-రము దూరదృష్టి సజ్జనులొన రెడ్ నిస్వార్ష 

చేవాకర్శములను గుర్రించెడిశ క్షిగల పెద్దలు బహువిధబాహా కర్ణ 

బంధములలో చిక్కియు ధర్మ కార్యనిర్వహక నై న చెద్దల కెంతో 

యండగాయుండి ధనసహాయ మొనర్చుచుందురు. 

ఇట్టివెద్దలు  నేటిలోకమున నూటికొక్క-రక్కడక్క-డ “తార 

లందు కశివలె” పరోపకార కాంమోస క చి తుల (పకాశించు మన్నారు. 

నరుని (పయత్నము వృభాకాదు కృపి కితగినఫలము కాలకమ 

మున చేకూరగలదు. [పారంభించిన సత్కా-ర్యమును వ్య క్తి, దీక్షతో 

కర న్య మెజీంగి కర్మసాగించిననాడు పరిపూ రి చెంది సంతసము 

చేకూరును. 

“కాలాయ వినురూపాయా” అనెడి నుడిని నరుడెన్నటికి మరువ 

'రానిదై యున్నది. “కాలముకో 'లసిరాని నాజెంతటి మేధావియినను 
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దిక్కు-దోచక దీనుడై లోకమంతయు తిరుగవలసినబే. కాలముకలసి 
వచ్చిననా డెట్టి ఘన కార్య మైనను నరుడెంతో సులభముగ సంపూర్తి 

చేయగలడు, కాలమొక్క-నాడుమంచిదై మరొక్క-నాడు ఇచెడ్డదగునా! 

కాలము ముంచి చెడ్డల కతీతమై స్యయంశ క్రితో వెలుంగు 

చున్నది. అనంతమైన కాలగర్భమునుండి (పాణులుద్బ్చవమై యభీవృద్ధి 
చెంది చెంది క్ర డకు కాల గృృమునం బే కలసిపోవుచున్నవి. 

. కాలము కలసివచ్చినదనెడి పదములోని సత్యాంశమును "తెలిసిన 

నాడు నరుడు సాగించెడి [ప్రయత్న పరమైన కర్మ సంపూర్తి చెందుటయే 
నని బోధపడుచున్నది. 

[పారంభకథకుని యెన్వరు నాహ్వాన మొనర్చి కొభాగానములు 

చేయించి కట్నములర్పించరు. కాలగమనమున కధకునికృపి. పక్వమైన 
నాడు పెద్ద లెందరో యాహ్వానములొనర్చి ఘనమైనసనా శ్రనములొనర్చి 
యానంద మొం'బెడిరీతిగ, కాలము కర్మములు పరిపక్ళము లై ననాడు 

నరుడింతవాడంత వాడై గగనవిహార మొనర్చ్పును. 

కవి, యుపాస్యదై వమును ధ్యానించి మనోమధన మొనర్చి 
(పాఠరంభమునందొక్ %-క్క_ వాక్యమును జతచేసిచేసి కడకు మహో కావ్య 

ముగ రూపొందించుచున్నాడు. ఆ కావ్యము మహోన్నతభావ సము 

దాయముతో సంపూ ర్తియై భ కృ హృదయులవి రాళ దవ్యవ్యయముతో 

ముదణ భాన్యమునుపొంది పొత్తమై సామెత్కరించిన మహాపర్వ 
దివసములందు ర చనమయొనర్సిన కవికి గలి7డి యానందము వర్ణనా 
తీత మైనది. 

కవికి తనకవితలవలన  సమాజమునగల సాహితీచే త్తలైన 
పెద్దలచే గొప్పకీ రి గారవాదరణములు చేకూరును. శరీర శమ ధన 
వ్యయము, సంసార బాధ్యతలకు తిరోగతిగల్లుటాదిగాగల విపత్తు 
లెదుర్కొనును, ఎన్ని విపత్తు లెదుర్కొ-నినను కవి తన కవితా కార్య 
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మును, తానుసంకల్పించిన భ్యేయమును విడువక పట్టుదలతో కృషిచేసి 

కార్యమును సంపూర్తి నొందించు చున్నాడు. + 

ఇట్టి లోకోపకార కర్ణునిర్వహణముళత్ చరించెడి మహాకవి 

వై నను భౌతికదృష్టితో యజ్ఞానాహంకారములత్ స్వపరశ కూల 

చరుంగని మూఢనుతులగు మానవులు ' కవిని, కవి కవితలను చులకన 

భావనతో నిండావాక్యములాడి _ నొప్పవారమని విర్రవీగుచుందురు, 

ఇట్టి నీచమతులగు మానవులను కవి యావేదనాగ్ని వెన్నంటి వెతల 

' పాళ్టేసి కన్నీటితో పరితపింపచేయక వదలడు. 

శామసిమైన నరుడు విచతుణాజ్ఞూనమును గోల్పోయి వ్యక్తిత్వ 

మును వమ్మొనర్చి తనశ క్షి తగ్గిన నరుని పరుపముగమాట్లూడి వాని 

హృదయమునశా వేదన కల్పించిన కొన్నాళ్ళకు తనళక్తికి మించిన 

నరుని పౌరుపువాక్యములకు పాదరకుతాడనములకు గురియై భరించ లేని 

యావేదనల పాలగును. 

నరుడు చదువరిమై బహువిధ|పజ్ఞావంతుడై నను తనతోడి నరు 

లతో ధర్మవిరుద్దములై న దుర్భ్భావణములు, సంఘవ్యతి రేకములై న 

కర్శలొనర్చుట చేత, గారవముచెడి మర్యాద మంటపాలై పదిమంది 

చివాట్ల కులొనై_ సతిసుకాదులచే హేయముగమాడబడి వనీచమాన 

వునిగ సంఘముచే నిర్ణ యింపబడును. 

నరుడిట్టి దుర్గతిని దుస్థి తిని పొందుటకు కారణము, తన, తప్పూ 

తెలిసికొనుటకు యత్నించక తోడినరునిలోగల తప్పునుగొప్పచేసి 

(క ఛా వేశపాశ బద్ధుడె సీచవాక్యములాడుట. 

ఆధ్యాత్మిక తృష్టాతురుడై నకవి యంతో కృషితో యాదర్శ 

సవిమర్శ్భాభ్యాత్శిక భావసముదాయముళ్ పొ త్తమును పూర్తిచేసి 

ము దణచేయించి ముముకువుల కంద చేయవలయునెడి సద్య్వాంఛతో 

స్వ ంతపనులకు తిలోదకములిడి స్వార్భము స్వాహాచేసి ధనముగలవై శ 
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ఇద్దలయొద్దకుజని విరాళములర్థి౦చ' వారిలో కోందరు “ఓ! కవిగాకు 
వినోద కార్య కమములకు పలుకు బడిగల పెద్దవారి విందులకు "స్వంత 
ఖర్చులకు ధనమంత వ్యయమైనది. మో పొత్తము ముదణకై ధనము 
సమర్పింపజాలము. ఐనను మో యాధ్యాత్మిక సత్య సవిమర్శ రచన 
సర్వులకర్థ మయ్యిడిరీతిలో'లేదు. తేలికపదములతో సుళువుగ యర్థ 
మయ్యిడి రీతిలో రచనసొగించవలసినద ని” సలహాలొసంగుచుందురు. 

కవిన్భాదయములోని విశాల భావసముదాయమును, కటీయాదర్న 
నిస్వార్థ జీవితగ మనమును లోకో తేర ధ్యేయమును వై శ్యసమాజములో 
సాహీతీ సంస్యా-రముగల వెద్దలు గుర్తించి యూనందించుచుందురు,. 
ఇట్టవారు బసుుతక్కు-వ సంఖ్యలో లోకమునందు వెలుగొందుచున్నారు 
సాహిత్య వులోతుల నెతింగాడి సంస్కా-రశ క్రి, పి వి కథక గాయకులవై 
యపార పేమ, క ళాహృదయముగల వె శే సోదరాధికులకు యార్థి క్ర 

స్తోమతయుండదు. అస్థక స్తోమతగల వ్య _క్రులకేవో చిక్కు-సమస్యలు, 
సతక్కా-ర్యనిర్యహణములలో పాల్గొని ధనవ్యయ మొనర్చి తదితర 
సత్కా-ర్యనిర్యాహకులకు ధనమర్చించెడి శక్తి. గోలోవుటయు 
లోకమున సంభవించు చున్న ది. 

సాహితీచతురులై కవితయందుగల. భావగంభీర్యమును మహాపద 
సమాసములను గుర్తించెడిశ క్రిగల వె ళ్యసోదరు'లెల్లరు అనందరస 
హృదయులై “అహా మనవెంల్లరము వ్యాపారములొనర్పుచుస్నా ము. 
మన వై గ్రవంశోద్భవులై న శ కోట సుబ్బారాయగుప్తా భాగవతులు 
కనులై విజ్ఞానమును చేకూ ర్చెడి. రచన'మొనర్చి స్వార్భములేని కర్మ 
నిర్వహణముతో మనయొదకు విచ్చేసి గోంథము! దణార్భ మె విరాళము 
లడిగినందులకు మనమెంతో యానందము నొందవ లెను. వై ళ్యులెల్లప 
పీరొన ర్చెడి కార్య[క్రమములకు సహాయ మొనర్చుటంతో ముదావహము 
థనముగల మన మెల్లరము వారికృపిలో భాగస్వాములమైనారి కవితా 
కార్యమును గబ్టిక్కించుటయే [పధానక రృవ్య” మని విరాళము 
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లొసంగి కవి హృదయమున కానందముకట్రించినట్టి పుణ్యమూర్తు రులు 

5) వై శ్యసమాజమునందెందరో వెలందుచున్నారు. 

.. లోకమున వెలుగొంబెడి ధర్మ దైవ పుణ్యకర్శ్మల సంసిద్ధి కై 

(శ్ర ఆర్య వై శ్య సవమాజ'మెక్కు-నగ విరాళములర్చించు చున్నది. ఇదు. 

లకు కారణమేమి! దాన ధర్మ పరోపకారాది వుణ్యక రృలొనర్ను 

సాత్ర్వికమూ ర్తువై న నరులకు దేవు డె డై శ్వ్యర్య మొసగి సంగ శీంచు చు 

ననెడి వేదవాణిని విశ్వసించి జీవితగ నునములొనర్చుబ యెయని సత్య 

మవగతమగుచున్నది. 

'లోకమునగల జనులలో యు క్రిబలము ఛే ధైర్యము శార్యదతుత 

ఛేశ క్రిగలనారు . సైతేము - ధనము తేక ధనార్హ న . కవ కాశముచిక్క-క 

పలు'బాధలతో [మగ్గుచున్నారు. ఇట్ట. దుస్థితి నరులకు చేకూరుటకు 

గత -కాలమునం'దెవ్యరికి సాయ మొనర్చక దానక క ర్ములనువీ డిధర్హ్మమార్షము 

విడనాడి దైవభ కిని పోనాడి స్వార్థ ముతో చరించుటయే యని 

యుజువ గుచున్నది. 

నరులకు భోగములు విరిగిన వెంటనే రోగములు కాచి ని వేచి 

వరించి వేటాడసాగును. . రోగములక వకాశము లేని భోగములతో నరులు 

తవు శరీరములను కొపాడుకో నవ'లెను. సరియైన యా హార . విహారము 

లొనర్చుచు (కమశివణతో శరీరమును కాపాడుచు సమయమునకు 

న దించుచు పరకాంతలతో సంగమ క్రీడలు సలుపక యసత్య ములు 

పలుకక కులసతితో సంసారయ్యాత్ర సలువ్రుచు మి'తాహోారియిె మిత 

ఛాపి.యె 'వ్యాయాయమునర్నుచు (శ్రీవారినే వ యొనర్చెడి భక్త 

మూర్తి శెట్టి రోగములు లేక యోగజీవితముతో సఖ శాంత్యా 

నందములతో విరాజిల్లు చుండును. 

_ నరుడెంత మేధానియె ధనవంతుడై. నను, తిండిపో తై తే, సోమరి 

పోతై, పొగరుపోతై: తిరుగుపోతై కన్నువిన్నుగానక జూద సురాపాన 
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వ్యభిణారాద్యక్రను కరలొనర్చిననాడు సర్వవిధముల పతితుడై [కూర 
ఫూోరవ్యాధులపాలో. ' దురంతదుఃఖములకులోనై భూమికి భారమై 
కన్నీటితో తన [బతుకును నరకముగ వరార్చుకో”ని కడకు [పాణములను 
గోల్పోవును.. 

వ్య క్షి? తనశరీరము రోగములపాలై కృశించముం బే బుద్ధివేగ 

మును నిరోధించి భో డవయస్సులోగల వేడికోక్కె-లను (క్రమ బద్ధ మొనర్చి 

తను మనోధసముల  [కనుశితుణాత శ ముగ. సద్వినియోగ మొనర్చి 

యున్న దానితో సంతృ్రీ చెండిననాడు జీవితము ధన్యవంతమగును. 

సమాజోద్గరణము ధర్భు కర్మ నిర్వహణ ధ్యేయములేని ధనవంతు 
'లెల్లరు దేవుడు [పసాదించిన ధనమును ఢాంబికములై న భౌతిక కార్య 
(క మముల్నకై దుఠ్య్యయ మొనర్బుచుందురు. ఇట్ట ధ నవ్యయమునలన 

లోకమునకు హోని గలుగును. 

నేటికాలమునండెక్కడ జూచినను పెద్దల .పెత్తనమకశుగంటి 
నది. దూరద్భస్థ్రి లేని నవయుశకుల పలుకుబడి పెరిగి “పిచ్చివాని చేతిలో 
రాయి వలె పర్ఫులెత్తుచు ఏిజ్ఞాలహృ దయ ముల"కెం ౫“ బాధలు 

నాంధోళనలు కల్రంచుచున్నవి. 

_ లోకమునగల జనులు నాటినుండి నేటివరకు భిన్నములైన 
మతములతో మునోవృ క్తులణో కర్మలతో చరించుటచేత . వెద్దలు 
“శే త్రమెరిగినవి త్రము-పా|త తెరిగదానము” అని వాకొనిరి, 

"పెద్దలు సంఘమునకు (పబోధమువేసెడి (ప్రతిసూ క్రియంబెంతో 
సత్యమివిడియున్నది. కర్మలళొనక్చె వాని |పతిఫలము లనుభవించిన 

యనంతరము వారి స్వానుభవములనే సంఘమునకు యా దేశరూపము 

తైన సదచనలొనర్శి నొప్ప మేలొనర్చిరి. .. 

శ్రీ సుమతిశతకము. చేమనశతకము, నారాయణశతకము, 
డాశరధీశతకము, రాజశేఖరశతకము, కవిచాడప్పశతక్రము మొదలైన 
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శతకములన్నియు సమాజమునకు నీతిని ధర్మమును (పబోధముచేసి 

మానవజాతిమనుగడను తీర్చిదిద్ది గొప్ప మేలొనగూర్చుచున్నవి.ఆ శతక 

కర్శలెన పెద్దల మహోన్న తాదర్శ మహాధ్యేయము గణనీయ మైనది, 

మూర్భ చి త్తులె మొండినాగ్వావములొన రెడి యడ్డాన (ప్రజ 

“లెల్లరు నిస్వార్థ నేవాపరాయణులై న చెద్దలసూ కు కలను కాదని 

ఖుండించుచు 'స్వేచ్చావిహారు లై కాలమును వారి కాయములను 

దుర్వ్య్యాయ మొనర్చి దిక్కు-చెడి దీన హీన పృాదయులై న విషమ 

దివసములందా పెద్దలసూ కులే సమంజసములై నవి. అజ్ఞానాహంశకారా 

దులతో కన్ను మిన్ను గానక మన్ను మై చరించుదు దుష్టవాక్యములాడి 

దుష్టకర్శలొనర్చి దురంత దుఃఖమునందు మునిగితిమని చావుబతుకుల 

మధ్య సతవుత మగుచుందురు. 

వీ నరుడైన యే సమయమునందైన పెద్దల (ప్రవర నలలోని 

యధార్థము గుర్తించక కుల ధన వయో సంభు బలములతోదుష్టమకళులై. 

“వెగటు " వాక్యములాడిన నాడాఫలము వీడక వెన్నంటి కార్చిచ్చువలె 

దహనముచేయక మానదు, 

నరుని దుఃఖమునకు కారణములు దుస్ట్రభావములు సంభావణ 

ములు కర్మలని తెలిసి |పతినరుడు తన మనస్సును సద్భావ సత్సంభా 

పణ సత్కర్శలందు. నియోగించిననాడు శుభసంతోహ ములనుపొంది 

పునీతుడగును, | 

_ మనుజుడు సంఘ ధన వయో స్థానబలములతో మదోన్న త తుడె 

తప్పొప్పుల వివరము తెలియక తెలిసికొనుటకుయశత్ని ంచక తనతో 

మానవుని నించావాకి క్యోములాడిన కొన్నాళ్ళకు తనపాపము పండి తనకు 

మించినవారి నిందా నాక్యములకు గురియై వారి నెదిరించె వదెడి 

శ క్రిలేక వచ్చిన కోపా వేశమును తగ్గించుకొని దీనుడై నోరువిప్పక 

స్వస్థానమునకు చేరు చుండును. 

29) 
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వ్యక్తీ క్ దేశకాలపా[తేతాశ క్త కలకు చానిసైైుననాడు నీడ్రిని 

విడనాడి సంఘ శీతినిపోనాడి యాత్నశే క్తి క్రి దూరుడై పనికిమాలిన వాడై. | 

యారవములగు కర్శలకుపాల్పడి లోకనిందలకు చి త క మోభకు గురియగు 

చున్నాడు. 

భగవద్భ రి కి౫ల నరుడు (తికాలములందును తనతోడి నరులతో 

నోటాడిన నుడిని తప్పక సమయభంగములేక పాటించవలెను. పరిస్థి తుల 

(పభావమునకు బానిసై స్వార్థ (పయోజనములనాశించి నోటాడిన 

నుడిని పోనాడిననాడు వానిభగ వద్భ కై కి నిరుపయోగ వైం కళంక మాపా 

దించబడును. ఇట్ట యసత్యవాదిని సమాజము పహేయముగ చూచు 

చుండును. పరపతి పలుకుబడి చెడి పతితుడై దరి దముతో తపించు 

చుండును. నోటి నీతిలేని వ్యక్తి కెవరు బుణమివ్వరు. భార్యపోయినను, 

యాస్మిపోయినను, యంద స్థులునారినను నరుడు లోకమున (బతుకగలడు 

పరపతి-పరువుపోయిననాడు మనుజుడు సంఘమున (బతుక జూలడు, 

మాటనిలకడ లేని మానవునకు సంఘమున . గౌరవము. సతిసుత 

బంధుమి[,తాదుల్మ పేమ 'దె "డె వసన్ని ధిలోస్థానము లభించవు. శ్రీః ధను 

కీ రి పాశములకు కట్టువడిన నరుడు విసు కి నొందజాలక “లేనెలోపడి 

ఈగవ లె “బురదలోచిక్కి.న మ "లేభము వలె” మిక్కిలి గాసినొందు 

చున్నాడు, + 

ఇాన్స సమాపించినను మూయాబద్దుడె డెన మనుజున కర్ణ కాంత 

తిరోగతినెందక పురోగతి చెందు చున్నది. జపమాలపట్టి భగవన్నామ 

మును జపముచేయవలసిన వృద్ధదశయందుస మాయాబద్ధుడ డెనమా నవుడు 

తాళము చెవులగు తి ని చేతడాల్సి ధనమును ధ్యానించుచు దురాశలకు 

లోనై తీరనిచింత లకు గురియగుచున్నాడు. 

అరువదిఘుడియల సమయములో యరఘుడియకాలము దైవ 

కర్మకు వినియోగమువేయని నరుని జీవితము ముమ్మాటికి వ్యర్భృ; ము, 

పథువులు యాహార విహార నిదా మైధునాదికర్శలను [కమముగా 
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కాలధర్మము ననుసరించి సాగించుచు [శ్రమలేని జీవితములను గడువు 

చున్నవి. నాద్దులేని యాశలకులోనై_ తినుటకు తీరుకలేని. కఠ లు 
సాగిం చెడి యజ్ఞానియగు నరునకు కాకిగలశాంతియును చేకూరుట లేదు. 

కడకు కట్టుకున్న సతితో సంతోష సంభఛావణములొనశ్చెడి మహాద్భాగ్య 
మునకు నోచుకొనజాలదు. 

నరుని చేహమునకు సుఖము [పాణమునకు హోయి మనస్సున 
కానండము హృదయమునకు శాంతినొందజాలని నాడెంతధనసంప త్తి 

యుండినను వ్యర్థ మే. ధనమును నరుడర్గ ములేనికర లకు దుర్వినియోగ 

"మొనర్చిననాడా యర ము వ్యర్థ దె మె గొప్పయనర్థ మువాటిల్ల చేయును. 

“పాఠమెన పదార్థ మును తినక తోడినరులకొసంగక 'లోభిమై 
దాచిన నాడది వ్యర్గ వె వోనరీతి” భగవానుడు (ప్రసాదించిన ధన ధాన్య 

ఏీద్యావ స్ప సుసంపదను నరుడు దాచి యంచనలతో యాలోవనలతో 

“కాలమును గడపిననాడు నిరపయోగమై. మట్టిపాలగును. 

'దుష్టమనుజుని వె ఖరి విచ్మిత్రము. మాటకు లోబడని మతికి 

చానిసయైె దుష్టమనుజుడై లోకమున _చరించుచున్నాడు. మనుజుడు 

కుయు క్రి కుక ర్నాలో చనల కనుగుణములై న కర్చులనే సదాయొనర్శి 

వాని (పతిఫలములను విధిగ యనుభవించుచు తబ్బిబైపై తల్మకించై న 

నాడు సైతము నేనొనర్చిన కుయు క్రి కుకర్మలఫలమిట్టిదని తెలివొంది 

నీలిగ|బతుక (పయత్సి ం౦చడు. వై పెచ్చు రచ్చలలో పిన్న పెద్ద 

తారతమ్య భావములేని దుష్టసంభాపణములొనర్బుచు  తేననై_జ 

మెవ్యరికి తెలియదని భావించుచు లోకమున చరించుచుండును, 

లోభ గుణములతో సైసాలనే (పాణముగ భావిం చెడి మానవుడు 

లకులాదిధనమునువీడి తన పెతృనములేక తనకు తెలియక . తాచెక్క_డికో 

తరలిపోవుచున్నాడు. .. వ్యక్తి, తనతలపై గాలమృ ను కరాళ 

వక కృముతో కాచి వేచియున్నద నెడు యార్యో క్తి నివిస్థరించి బహువిథ 
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కర్మణా ధ్య తాబంధములను తన కంఠమునకు మెలివేసికొనుచు 
“నరసింహా! గోవింద! మాధవా!” యని నోటనుటకు మనస్సాప్పక 
నరకమును కల్పంచెడి నీచ వాక్యములతో కాలమును దుర్వినియోగ 
'మొనర్ఫుచున్నాడు. 

బాలుడు తన తల్తి, తర్మడి, సోదర సోదరీబృందముతో కొలసి 

చెరిగి వెద్దమై వాశెల్లరినెంతో (కము మమకారములతో మూచుచు 
కడకు తానొకయింటినాడై య త్తవూమలు, బావమరదుల (పేమపాశ 

బంధములచే కట్టువడి (పారంభమునం'దెంతో పవి త్ర పేమ మమకారము 
లతో పిశీంచిన తల్లిదండి సోదర సోదరీ బృందము వై "వెగటు భావము 
గలిగి క తృబంధువర్శ మెన యరత్తమానులు,  బావమరదులు, 
మరదర్శడవై గల గాఢమమకారముతో లోకమునుమురచి చరించ 
సాగును. ఇది లోకనై జము. (పకృతి పభావశ క్రి. 

లోకముమరచి చరించిన [కొత్త చెండ్లి కొడుకు కాలము గడుచు 
కొలది పాతవాడై. [క త్తృబంధువర్థ వు నిరసనద్భ్టికి నిందావాక్యములకు 
గురియె పరితప్తపహృదయుడై “ఆహా! నా తేలిదం[డులు నాశ్నేమం 
కరులై 'చేనాడిన నిండావాక్యములను తృమించి నాపై గల పవిత్ర 
(పేమతో నా మేలుకోరి సత్పుబోధములొనర్సిరి. అట్టవారిని హేయ 

ముగ చూచి నిందించి గొప్ప పాపమునార్శీ ంచితి” నని వగచుచుండును 
ఎట్టి విషమస్థి తులందై నను నరుడు తేన (బతుకు తెజవుకై సతి వుట్టింటి! 
వేరిననాడు యగారవింపబడి యావేదన పాలగును. వ్య క్రి? కష్టనష్ష గ 

కీ థి చాధాందోళనలకుగుటీఇమెననాడు గతమునందోనరి ఏన పాపకర్శలన్నియు 
మ స కవీధులలో పి కారులొనర్చి మనస్సునకెంతో సంతాపమును 
చేకూర్చసాగసను, 

నూర ముతో తాబట్టినకుందేటికి నూ డెకాళ్ళనీ 'వాదింపెడి 
నరుడు, కోడెవయస్సు, చేతిలోపెత్తనము, . జేబులనిండుగ రూపాయల 
కట్టలున్ననాడు, తన తల్లిదం[డుల సత్యే సమంజసములగు సద్యాక్యము 
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లెంతో చెగటుగ విన్సించుచు వాకిధోరణ వింతగా హేయముణా. 

క స్పించనాగును, 

ఆ నరుడే గృహస్థుడె సంతతినిపొంది కోడం డతో కొడుకులతో 

కలిసియున్ననాడు తన కన్నళొడుకులా డెడి కఠిన వాక్యములకు హృదయ 

మెంతో తోభించి “ఆహాహా! గత కాలమునందు నన్నెంతో (మతో 

పరామర్శించి సత్యసూక్రులను (పబోధముచేసిన నాతేం డిని హేయముగ 

పరువవాక్యములాడిననాటి కర శ్రఫలమోనాడు నా కుమారుల రూప 

ములో (ప్రత్యకుమై పగదీర్చుకొనుచున్నదసి గుర్తించి విచారము 
నొౌంద సాగును. 

వ మానవుడి న యేకాలమునం'డై న యెట్టిపరిస్థి తియండై న 
తన శ క్తికితగ్గి నవానిని నిండానాక్యములాడి వానిచిత్తమునుళోభింప 
చేసిననాడు తోడినరునిచి తృమోభ వదలక వెన్నంటి యేడ్చించసాగును, 

వాచావేదాంత వై రాగ్యసూ కులకు నరుని మనో వేగము శాంతి 

నొందజాలదు. నరుజెన్నియో దుస్పంఘటనలపానై భరించలేని బాధలకు 

గురియైనను సంసారమునుండి విము క్రి నొందుటకు యత్నించడు, బహు 
జన్మ ఫపుణ్యఫలసం స్కాంరపు భావశ క్రి నరుని వరించిననాడు సంసారపాశ 

బంధవిము క్రి చెంది నాశ రహితుడు మోత పడాతమైన (శ్రీమన్నారా 

యణుని యం'దై క్యమగును. 

సంసారము సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వ సంకులసమరభూమియని తెలిసిన 

మనుజుడై నను మాయాశ క్రి కివశుడై మనస్సునకు బానిసయై మంద 

మతియై లోకదుగ్గ తిననుసరించుచు సత్యడూరుడై  జన్నపరంపరలకు 

గురియగు చున్నాడు, 

లోకమును తనశ క్రితో మేధాసుప త్తితో గడ గడలాడించినట్టి 

మహామాంతిణి (శ్రీమతి ఇండిరాగాంధీగారి కన్నకుమారుడు మహా తేజో 
విలాసుడ్రై స్వచ్చాసంచారి యైన (శ్రీ సంజయగాంధి యాకాశ 
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గమనములో కొణకాలములో మృత్యువుపాలై భువిపీడి దిగి శేగిన 
విషయము లోకవిదితము. 

భగవానుని విచితలీలలందు (పతినరుడొకపాతభారి. పొత్ర 
పూర్తి ర మైన వెంబనే వేషమునువదలినరీతి లోకమునందెట్టి ఘనుడై నను 
మరణము నుండి తక్చిం దుక నజాలడు, కాలమృత్యువ్రనకాహుతి 

కావలసిన దే. 

పెండ్లి జేరంటములేని [బహ చారియా ధనాశయను జిడ్డులోపడి 

బయటకున చ్చెడిమార్లము నన్వెషించక నానాటికి నూయాగరతమున 
బడి పాతాళమున కేగు మన్నాడు. ఆ,శమస్వ కార మొనర్చి కాహాయాం 
బర .ధారియై మౌాన్మ వతములు పాటించుచు సా తీ కాహారముతో 

చరించెడ్ సాధువులను సె తము ధనాతావిశాఛి పట్టిపీడించుచున్న ది. 

గొప్పగొప్ప గంథరచనములానరి ల భక్త మూ _ర్తులవి రాళ్ళ దవ్యముతో 
ము, వలాములు చేయించిన 'మహోకవివుంగ వునిసె సె తము ధనాశావీశాచి 
ట్రిపీడించి'వేధించుచున్నది. ఇట్టివారిలో క కొందరువిజ్ఞానముతో ధనాశొ 

పీశొచిని సరిహద్దుల డాటనంపి నిత్య సత్య విసి3 ర్మలాంతితో వెలుగొందు 

చున్నారు. . 

నరుని బాహ్యా డేను ఛభాపాదులవలన మనోవీధిలో ఛెలరే?డి 
భోగవాసన నశించదు, ఈ భోగచాసన లేని విరాగహృదయులు నూటి 
కొక్కరక్కడక గ్రాడ 'నివురుకప్పిన నిష్పుకణికలవ లె”  సమాజమునం'ే 
వారి విద్యు క్క క్ట కర్మం: నాచరించుచు సు పశాంతితో చేనోళ్ళపొగడబడుచు 
యాదర్శ మూర్తుల నిరాడంబరులై భాసిల్లుగుండిరి. . 

సర్వ సాఖ్యములకు వాలము ధనమనెడి (భాంతిగలవాశెల్ల లకు 
ధనాశాపాశబద్గులై సర్వ శ్వా స్ర్రములను పఠించియు మనః క పవృ లి తి 
నరికట్టజూలక శారరసుఖమునకపాల్పడి | స్థ తినుండి మెల్లగాదిగజారి. గాసి. 
ఇెందసాగిరి. ' 
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.... _ మేడిపండువంటిజీవితమునుగడిపెడి మానవుశు తనకు . తెలిసిన 

బంధుమిత్ర కవి గాయక పండితాది పెద్దలను వినయో క్తులతో ధర్మ 

సూ క్ట కకలతో నమ్మించి వార మేధా కి కి పంపదను తనస్వార్థ మునకు 

వినియోగ మొనర్చుకొని వారితో చెప్పిన ధర్శసూ క కలను, గంగార్భణ 

"మొనర్చి తానుమిగిల్బిక్ నిన ప పరులక స్టా ర్టీత ధనమును స్వంత ఖర్చుఖకు 

స్వాహాచేయుచు. పదిమందిలో చెద్దమనిపీవలె భాగవతుని వేషములో 

పి కారులొనర్చుచు తనలో తాను 'మురిసివోవు చుండును. 

మేడిపండ్ల వంటిజీవితములను కొనసాగిం చెడి సంఘాపకారులై స న 

నరుల మైశ్యర్యమంతయు ? బాధలకు, కమలకు, కోద్దులకు, రోగములకో 

వ్యయమై కడకు పనికిమాలిన వార బహువిధ బాధలపాలై లోకమును 

పీకుచుం నురు, 

. 'కోటిక్లోకములను వాని ప్రతిపడార్థ విశేవవివరములతో ' మహో 

రచసమొనర్చి' 1 బహువిధ(శమలతో ము|ద్రణముచేయించి సహా జమున 

కందించి గొప్పయశస్సుతో తారాపధమలంక్ర రీంచిన 'మహాకవిసార్య 

భౌముడే నను తానొనర్సిన యధర్శకర్శలసలనును భవించక తీరదు. 

లోకజన శేమంకర మహా ధ్యేయముతో ధర్మ దైవ భక్తి జ్ఞాన 

వైరాగ్య త త్వ(పణారకులై నిస్వార్థ జీవనులై న పెద్దలై నను చారి 

చారి జీవితపిధులలో యాహార విహార ని దాదికర్శలు క్రమబద్ధముగాని 

నాడు రోగములపానై బాధలకు గురియగుట తధ్యము. 

-"చరుని రాగానురాగ . భోగానుభవములే బహువిధరోగములకు 

మూలము. నరుని | క్రమశికుణాత శ్ర సత్క-ర్మ్మవిధివిధానము లే ఇాంత్యా 

నందములకు మూలము. 

నరుని రాగానురాగ భోగానుభవ కాంతకు మూలములె 

యసాధ్యము లై_ నవి ెండు. . మొదటిది జి ప్యేయ్యదియ చాపల్యము 

శిండవది గుహ్యేందియచాపల్యము. ఈ "రెడిర్యదియముల': చ్చ క్తికి 

లోకము దాసోహమని తలవంచినది, 
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తలవంచనిపీరుడనగా, వ్యకి, తనతలలో నుద్భవ మొండి 

సంకల్ప సముదాయమునందు, యాత గ రవమును, న్య కృొిగ"రవమును, 

సంభుగొరవమును షాడుచేసాడి కోర్కెలకు మనస్సును లోబడనీయక 
గురు దైవ శాస్త్ర సమ శ్రతేములై న కర్మలయం బి మనస్సునుచొప్పించి 
చరించెడి నరుని తలవంచని వీరుడని తెలిసికొనవలెను, 

వ్యక్తిని, లోక మున (తీకాలములందు కవ చమురీతి రత్నణచేసి 

సంరత్ణమొనమ్సునవి ధర (బలము- దై వబలము. ధర మును పోనాడి 
దె వమును ద్వే పీంచిననాడు స్థాన సంఘ థన వయో విద్యాది బలములు 
రత్స్ణ చేకూర్చజాలవు. 

ధర్శ[దోహులై చై వాపరాధులై 'దేవునిసొమ్ము నపహరించిన 
దుర్హనులను శకి చాలక సంఘమువదలినను కాలము కబళీంచక్రమానదు 
ధర్మాత్నులను చదైవభకులను కాలము కబళించుచున్నదని నరులు 
దలంచుట యవివేకము. ధర + ద్రోహులను జై వాపరాధ్ధులను 
కాలస్వరూవుడైన | శ్రీనిమవ్షను కష్టపరంపరలకు గురిచేసి దిన మొక్క 
యుగముగ పిణామముందించగ లడు. 

పుట్టిన (పతి పాణి గిట్టుటనై_ జము. ఐనను ధర ౧ దైవ సజ్జనాప 
కారులైన నరులు నూటికి దూరమై చావు బతుకులమధ్య సతమతమగు 
చుందురు. 

సంఘబలములేని సాత్త్వికముూ ర్హ్మియగు నరుని సంఘబలము, 

నిశ్వర్యము దుష్టబుద్ధి: దుర్మాగహముగల మదోన్మ తుడగు నూనవాధ 
ముడు దుష్ట్రవాక్యములాడి కొండశేకలువేసి . విచారమును చేకూర్చి 
తానానుడము నోందసాగును. 

ఈ దుస్పంఘటనల నాద్యంతేము ఏీకీంచెడి కొలికాలప్ర పెద్ద 
మనుష్యులు మదోన్న తడగు మానవాధముని వె వు మద్ద త్తుగ సంభాష 
ణలు నాగించుచుందురు. ఈ యన్యాయ్మాక్రమ విపాద సన్ని వేశములు 
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(పతి గ్రాతుమునందు జరుగుతు నేయున్నవి. ఏటినిపరిష్క-రించి సా త్రిక 
మూర్తుల హృదయములకు సుపశాంతినిచేకూక్చెడి సర్వసమర్థుడు 

సర్వేశ్వరుడే, 

మదోన గ్ర తుడగు మానవాధముడు, కలి కాలపు పెద్దమనుషులు, 

వారొనశ్చెడి దురా|క్రమకర్శ పరిపక్వ మైననాడు తమకు తెలియకనే 

సర్యవిధముల పతితులై పరపతి పలుకుబడినళించి పడరానిబాధలకు 

లోనై కన్నీటితో దుర్భగదుఃఖముతో వారిజీవితములను పరిసమాప్తి 
నొందించు చుందురు. 

చేటి దుష్టకలివాతావరణమునందు ధర్శమూా రులకు న్యాయ 

ఫీలురకు, నిరాడంబరులకు, సత్య వాక్ప్సరి పాలకులకు, నిజభ క మూ రులకు 

ఆదర్శకవి కధక గాయకాది . కళాకారులకు సంభుమునందు సరియైన 

స్థానము లేదు. | 

సంఘుమున నెలకాంతకుగల పలుకుబడి కులకాంతకులేదు. సంఘ 

దృష్టి సత్యమును గుర్తించజాలదు. ఈ సంఘమును సంఘదృష్టిని, 
వందలవంవత్సరములనాడే (శ్రీ పీర్మబ హేంద్రస్వామివారి ప్రియ శిష్యుడు 
శి సిద్ధయ్య గారు తన యనుభవపర మైనసత్యము నీవిధముగ వర్థించిరి, 
“ఏ కులవుని నన్ని వరమడిగి తే యేమని తెల్పుదు లోకులకు పలుగాకులకు 

దుష్టులకు దు ర్నార్టులకు” | 

ఆ యదైతతత్త్యజ్ఞ డగు శ్రీసిద్దేం దస్వామివారి హృదయము 

నకు కుల థన సంఘ బల మదోన్మ త్తులై న వునుజులెంతో చాధాంధోళ 

నలను చేకూర్చిరి. ఆ' దుష్ననరులొనర్షృన దు క్చేష్టలఫలమైన తన 

బాధను, తన జీవితస్వానుభవమును; తనకాలమునాటి లోకవర్తన 

మును, కుల మత పరమైన టబ్వేషాగ్నిని, తన దడివ్యకవితాగానముత్ 

మేళవించి లోసకమున కే కనువిష్పుగల్లించిరి, 

30) 
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'సంఘబలము స్థనబలములేని స్టే లములంకు నరున కెట్ట స్థ రచరాద్ది 

రూపమైన సంపదయున్నను వానివలన సుఖం త్యానందములు . గలుగ 

జాలను.. అట్టి స్ట లములందుండుటయు వారి (పారబ్ధమని తెలియవలెను, 
“పదుగురాడుమాట పొటిమైొ థర జెల్టు ఒక్క-డాడెడిమాట యొక్క 

'జెందు” అనెడి లోకానుభవసూ క్రి శ్రీ వేమనయోగీంధద్రులు 
వాశేనాడో ఉర్కోనిరి. 

'చైవకృవాశ క్రిగల మహాకవుల స్వానుభవ వధురవా[ క్పవంతి 

(తికాలసత్య మై సర్వజన శిళోధార్యమైయున్నది. లోకో ద్దరణ ధ్యేయ 
ముతో వేదాంతకవి రాతింబవలు మనోమధనశ క్రి తో మహోోేన్న తా 

దర్శభావసముదాయముతో పొత్తమును సంపూ క్రి చేసినను ము[దణము 
గాని నాడది సమాజమునకుపయోగించదు. సమాజమున కందించవలయు 

ననె [పయత్నముతో వేదాంతకవి ధనముగల వారిలో తనకు “తెలిసిన 
వారె త్యాగబుద్ధిగలవ్నారై తనని న్వార్భ కవ తాకర్శమును గుర్తించి 

గారవాదరణ వాత్సల్యాభిమా నములుచూా పెడి నారి నిలయములకు జని 

వారికి తీరుకగల సమయములందు తన కవితను విన్పించి బారిమునస్సుల 
కానందమునుచేకూర్చి హృదయములను గుర్తించి ము[దణకు విరాళ 
ములను వేయించి వెంట నేయిమ్మని యడుగుటకు మనస్సాప్పక మరొక 
సారి వారికి హాచ్చరికచేసి వారి విరాళములన్నుగహించి యా ధనమును 
స్వంత ఖర్చులకు స్యాహాచేయక భద మొనర్చి ధనమంత సంపూ రి చేసి 
యా ఢనముతో ముదణశకార్య(క్రను నిర్వహణముతో తిరిగి తిరిగి విసిగి 
వేసారి కడకు నరహరి కృపాబలముతో [గ్రంథములను తయారుచేయించి 

ముుదణవిరాళములర్చించిన త్యాగమూ ర్రులై న పెద్దలందరకు “కర్ణ 

సిద్ధాంతము?” అనెడీ మహా గంథమునర్చించి కృతకృత్యుడై న పరమ 

పవితే మహాపర్వ శుభసమయమున [గంశిరచయిత పడిన పలు 
పాట్ల న్నియు మరచి మహాడానందము నొందుచుండును, 
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ఈ [గంథక ర్తగారి క ర్వ వ్యకర్మ మెంతటి బాధ్యతతో భాధతో 

సంపూ రీయెనదో విజ్ఞులై న పాఠకసోదరులు గుర్తించగలరు. గుర్తించిన 

పాఠకసోదరులు ముువక నిందలిగహస్య విషయ విశేషములను తదితర 

సభ్యులకు విన్సించి వారు మారు ధర్న కర నిరతులై లోకమున 

చరించి తరించిననాడు (వాసిన కపి కవికుటుంబము యంతో యానంద 

ముతో వెళ్లాందగలదు, 

ఎన్ని యాలకులు వయ మొనర్చి యంత యోకృషితో గొప్ప 

గొప్ప చేవాలయములను సంఘము నిర్మాణముచేయించుచున్నది. 

బహువిధ (శములతో చేవాలయము నిరా ణముచేయించిన పెద్దలు 

డేవాలయని కా గౌానంతరమందు [పవేశించి భగవానుని నామమును 

ఛజించ రు. ఆలయని ర్మాణముతోో భ కులక ర్వ వకర్శ సంపూ ర్తి 

మైనదని భావిందుట ' గొప్పపౌరపాటు. విడ్యార్శి పాఠ శాల్మ పవేశము 

తోడనే కర్తవ్యము ముగియనరీతి, భకృజనులెల్లరు గొప్ప గొప్ప 

దేవాలయ ని ర్మాణములతోోడనే వారిక ర్హవ్యములు సంపూ ర్హిగాలేదు. 

విద్యార్థి పాఠశాలయందు చేరి యాభ్యాపకుని బోధలు (శ్రద్ధతో విని 

మరువక మనన మొనర్చి మనస్సులో జీర్ణించుకొని పరీక్షలో గలువాందిన 

నాడే వానిక ర్హ వము సంపూ రిమైనరీతిగ, [గామములందుగ అ "చేవా 

లయములన్నియు దర్శించుట శేకాదు. హిందునైన |ప్రతివ్య క్తి నిత్యము 

చేవాలయమున శేగి చేవునిదక్శించి భ క్రితోపూజించి స్తోత గాన 

భజనలతో కీర్తించి యందుగల రహస్యమును గుర్తించి దైవ జీవిత 

జీవనములను నాగించిననాడే భవతరణోపాయమువొంది భగనత్కపకు 

పాత్రులై. తిరిగిరాని స్థ లములకు చేరగలరు, ' 

బడీ గుడి రెండు నరునిపురోగతికి సోపానములు. బడిలో చదివిన 

చదువు సుస్కోరముతో, గుడిలో చేవునిరూపరవాస్యమును గుర్తించి 

'విశ్వంనారాయణం ేవి అనెడి వేదో కిని యనుభవమునకు తెచ్చు 
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కొన్ననాడు, బడిలోచదివినచదువు గుడిలో చేసిన ప్రార్థ నరెండుసార్థ కత 
నొందును, కర్మసిద్ధాంతే మునకు మూలము ముఖ్యము లై వెలుగొందునవి 

నరునకు సద్దుణసంప త్తి, శక్తి కితగిన త్యాగము, భగవానుని: 
యందు నాని కథలందు నిష్క-ల్మపమగు నిరాడంబర వాగు భక్తి గల్లీన 

నాడు, నిరాకార మై నిత్యమై సత్యమై స్వయంశ క్రి తో వలి7డి యదైత 
మహోత తృస్యరూపశ క్రి సర్యభూతముల ద్వానా రవ్న్ంచుచు కవచ వైం 

సర్వ్యసంరతణ మొనర్చుచుండును. 

దా ా ర్రైపాధా లాలా 

దేవుడున్నాడా? లేడా? 

జేవుడున్నా డా? లేడా? అనెడీ "రండు పశ్నలు ఈనాటివి కాన, 

అనాది కాలమునుండి నేటివరకు శ్నీరసాగరముధ నమువ తె సమాజమును 
మధనము వేయుచునేయున్న వి. 

ఈ వీషయద్వరద్వముధన సొరాంశరూపమును, చేవుడున్నాడని 
కొందరు వేడనికొందరు బృహాద్ద)ంథములను వారివారి మేధాసంపది 

భూతి [పభావముతో సమాజమున కందించిరి. 

సమాజమునకందించిననాటి "పెద్దలు భువివీడి దివిశేగిరి. నేటి 

కాలపు పెద్దలవలె నాటికాలవువెద్దలకు స్వార్ధ ముగలడా! వారి వారి 

జీవితగ మనరీతులను పరిశీలన చేసి సత్యమును గు ర్మించినవో స్వార్థ ము 

లేవని బోధపడుచున్నది, స్వార్థ త్యాగులైన నాటి పెద్దలలో 'దేవుం 

డున్నా డనికొందరు లేడనికొందరు నిర్ధారణ మొనర్చిరి,. ఈ కెంటియందు 

చేసిని సంఘము పో్వోసించవ లెననెడి విషయమే | పథానాంశము, 
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నిప్పుతో చెరలాటమా! అనెడి సామెతగా దేవుడున్నాడా! 

తేడా! యనెడీయంశము బహుళ(పయాసాకులము* ఐనను సర్వశే క్తి 

వంతుడగు మద్దురుస్యామి యే (వాయించగలడు, 

ముఖ్యపురుపార్భ మగు మోతము సంసారమూలకారణ నాశము. 

వలన కలుగును, సంసార మూలకారణా న్వేపషణములో (పాజ్ఞులు తమ 

తమ బుధ్యనుసారముగ చేరు వేరు మార్ష ములను జూపియున్నారు. 

వానే దర్శనక రలు _సంసారనకూల _కారణనాళకజ్ఞూన సాధనము 

చర్శనమన బడును 

దర్శనక ర్రలలో కొందటు బుద్ధిబలము చేత నే సంసొారమూూలవుగు 

మాయను [గహింపవలెనని నమ్మిరి. వారే నా స్తికులనబడుదుర్చు 

వారిచే (వాయబడిన దర్శనములు నాస్తిక దర్శనములు, 

సురుషునిబుద్ది| పమాద వోషభూయిస్టమగు ఓ చేశేవలబుద్ధి బలముచే 

నూహింపబడినది సత్యముగా నేర దు, మనకులభిం చెడి గంథములలో బరమ 

(పాచీనములు వేదములు. వాటియుత్ప క్తి కాలముమనకు నోచరింపకుండు 

టే నవి యనాదులు, అవి వురుష్కసయత్నములేకయే యావిర్భ 

వెంచినపి, అట్ట పరమపవిితముల్రై న "వేదములలో జూపబడిన మార్గ 

ముల ననుసరించి మనయూహల నుపయోగించవ లెను, వానికివిరుద్ధముగ 

చరించరాదనెడివారినే యాస్టికులందురు. ఏీర్మిగథంము లే . ఆస్తిక 

దర్శనములు. 
.. 

ఆ స్పికదర్శనములు అరు ; (1) చై శేసికము, కణాదుడు, 

(2) న్యాయము, గోతముడు. (రల) సాంఖ్యము; ఈశ్వరకృృష్ణుడు, 

(ఓ) యోగము, పతంజలి, (5) పూర్వమామాంస, జై_మిని 

(6) ఉ త్తరమిామాంస, వ్యాసుడు, స్మూతకర్శలైరి. ఈ దర్శనములకు, 

(పశ స్త పాదుడు, వాత్స్యాయనుడు, గాడపాదుడు, వ్యాసుడు;శ బర స్వామి, 

శంకరాచార్యులు. చామ్యక ర్తల్రైరి. ఈ యారును వేద ప్రామాణ్యము 
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లను నంగీక౭ంచినవారిశే (వాయబడినవి, బివి మోతస్వరూపమునకం 

తత్సాధనములకు నూర్చదర్శకములై నవి. అస్రికయోగదర్శననుగూ 
గా యా ఎను కు న గ 

సాంక్తిగమును దై వరూప (పతిపాదన చేయలేదు. థ్యానమునకు సుందర 

(వక్పతి నెన్ను కొన్నది. 

నా స్పికదర్శనములు_ ఆరు : (1) చార్యాశదర్శనము (2) భౌద్ధ 

చర్యనమూ (శ) శై నదర్శనముం (క అర్హ తదర్శనము. (5) దిగంబర 

దర్శనము. (6) సౌమదర్శనము. ఈ యారును వేద్మప్రామాణ్యముూ 

నంనీకరింపనివారిచే |బాయబడినవి. 

వేదములు వర్ల (పాతినిధ్యము లై , పరస్పరవ్యతి రేక పమాణములై 
అసహజములై తోచుచుండుటచే వీనిని (పమాణముగా గై కొనక 
బుడ్డి బలముచే నాలోచనచేసి తర్కించి సిద్ధాంతీకరించిన వే నాస్విక 

దర్శనములు, 

నా స్పీకులతీరు వీరి విధానము సీర గంఠములలోని సారాంశము. 

[పాణి జేహమున్నంతవరశే సుఖ దుఃఖములనుభవించును. వురుషునికి 
వుణ్య పాపములు లేవ. కనబడని; ఎవ్వరుదూచిరాని స్వర్ణనరకములు 
లేవు. జన్నాంతరములు లేవు. కప్ప పడుటయే నరకము. ఇబ్బందిపడకుండ 
సుఖపడుటయే స్వర్శము. "దేహము భూమిమోదయున్నం౦తవర'కే కష్టము 
సుఖము, ేహము పోయినతదుపరి యేఐులేదనెడిభావనయీ. వీరి 
సిధ్ధాంతమునకు పునాది. 

జేవుకు ఒకవ్య క్రిగ వేరొకస్థ్ర లమునందున్నాడు. _ సర్యజను 
భొనశ్చెడి పుణ్యపాపకర్ణులను ఏశ్నీంచుచున్నాడు. మరణానంతేరము 
జీవులను విచారణసల్సి వారి వారి కర్మలకు తగినఫలములను విధించు 
చున్నాడమట సమంజసముగ సత్యముగ కన్పించుట లేదని కో ౦దరను 

"దేవుడు నరునివ ల రూపధారణతోయున్నా డనుట మిక్కిలి 
యవివేకము. దేనునిగురించి దేవుని తే త్ర్వమునుగురించి (గంథములందు 
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వివిథరీతులలో [వాయబడియున్నవి. "బహుముఖ సిద్దాంతములత్ 

చెలునొంజెడివాని యన్నింటియంచేది సత్యము! 

దర్శనములంబే భిన్నములై న రీతులు నోచరించుచున్న వి. 

అనంతమైన కాలగమసమును కాలగమనములోని ఏవిధపరిణామములను 
వాని రీతులను రీతులలోగల లోతులను లోతులలోగల సీశులను సత్యా 

సత్యములను తేల్చి సంతసము నొందవలెనన్నచో మానవుని మేధస్సున 
కగమ్యుమె యలరారుచున్నది. (ప్రపంచ భ్రమలను పోనాడిమృత్యు భయ 

మును విడనాడి వృత్వుంజయుడై  వెలింగడి మహనీయనూర్తి 

మనస్సునకవగత మై భాసిల్లుచున్నది. ' 

సమాజములో నీతిని కాషాడుకొనుటకు సుఖజీవనము చేయుటకో 

కొందరుకలసి పాపభీతిని, పాపముచేసినవారిని చేవుడు కమించడనెడి 
భయమును, చేవుడొక్క-డున్నా డని సృష్టించిన కట్టుకథలేగాని "జీవుడు 

చేడని ఘంటాపధముగా కొందరు (గంథములతను రచనముల్నొనరి 

సంథభుమున కందించు చున్నారు. . 

(శ్రీరామ, కృష్ట బుద్ధాదిమూ ర్తులను డేవునియవ తారములని, 

శ్రీ, వసు కీ స్తు ప్రభువును -జీవునికమారుడని, (శ్రీ మహమ దు ప్రవ కను 

చేవునిదాతయని హిందూ కై) స్తవ మహామ్మదియుతెల్లరు విశ్వసించు 

చయున్నారనుట సత్యసూ క్రి. 

"దేవుడు లేడని వొదిం చెడివారు, వారి వాదనలను విశ్వసిం చడి 

వాశేకమై (శ్రీరామ, కృష్ణ, (క్రీస్తు మహమ్మదు? లెవ్యరిశ క్రితో 

భువియం దావిర్భవించిరో. తెలిసి సత్యమును గుర్తి ంచిననాడు 

-జీవుడున్నది లేనిది బోధపడగ లదు, 

దేవుడు విశ్వస్వ్యరూపుడు. పరమాణు స్వరూపుడు, నరుని కంటికి 

గోచరముగాని సూత్మ్చరూపమైన పరమాణువుల సమ్మేళన పరవాగు 

పరిణామముతో విశ్వము రూపొందించబడినది. 
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అట్టి విశ్వమునే నారాయణుడని జేవుడని (శుతిమాతగానము 
చేయుచున్న ది. ఆ వేదగానమాధుర్యమును చవిచూడని నరునకు బేవుని 
న్యరూపనాతు. ఆ%్క-ర మెట్ల వగతమగును. 

నా స్టిగకమత |పచారకులై న (శ్రీ గోరాగారు చేవుడులేడని 
“దేవునివుట్టుపూరోో త రాలు అనెడి చిన్నవా తమును [పక టించినారు లు లాలు న్! | ఆ పొత్తము చిన్నదై నను మానవుల మస్తకములను పరిశోధిరంచు 
చున్నది. 

(శ్రీ గోరాగారు గొప్పమేధాశాలురు (పతిభాశాలురు, ఉగ 
విమర్శాగ్రోసరులు. సంఘమునందు జీర్లి ంచిన అంధ విశ్వాసములను 
మూఢనమ్మకములను కూకటి వేళ్ళతో పెకలించిపార వేయుట వారు 
సొగించిన దీమోదత్తతలు శ్లాఘనీయ ముఫై నవి, 

సంఘములోగల వెట్టి వేపములవె , (బతుకు తెరవుకై క్ర ల్పించిన 
కల్లబొని కుల మత కర్మ సిద్ధాంతములపై (శ్రీ గోరాగారి మస్తక 
వీధులలో శేగిన ెనుతుపాను (పభావమే, "దేవుడు లేడనుబకు |పబల 
యైన (పథానమెన కారణములు. 

జేవుశు జనన, మరణములు లేని వాడు నామరూప క్రిరూతీతుడు 

ఆదిమభ్యాంతేరహీతుడు నిర్భికారుడు  నిగమాతీతుడు. జగద్భ రృ, 
(తీలోకవంద్యుడు, నిష్టణ నిష్కళంకమూ ర్క, యనెడి నామసము 
డాయముతో వేదములు చై వమును గానముచేయుచున్న వి 

ఆ పరమ పవ్మితవంతములై న చేదగానధ్యనులనే విశ్వసించిన 
(శ్రీ, గోరాగారు “చేవుని పుట్టుపూరోో తృరాలు?? యనెడి పొత్తము 
ద్వారా దేవుడు జనన మరణములకతీతుడని విశ్వ మెల్ల యెలుగెత్తి 
వాటి వ్ శ్వాత్నయందు ఆ" దాత్బ్య మొందిరి, 

దేశ కాల కుల మత సంఘ ధన-పదవీ బల శక్తి యు కల 
కతీతుడై, "దేవుడు వెల్లొందుచు. ధర్మ కర్భబద్ధులె సంఘ సేవకులై 
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సర్వభూత పేమవిలాసులై చరిం చెడి నరులకు రతుకుడై, జగన్నాటక 

సూూతభారియై, సర్వజీవహృదయగుహాంతర్ని వాసియై, (పశాశీంచు 

చున్నాడు. 

ఆ స్పికులెల్లరు దేవుడు భ క్షరకణశై అవతాొరములె త్రి రమణ 
చేయుచుండునని విశ్వసించుచు నా యా మూ ర్తులచే చేవుడనిపూజించి 
ధ్యానించుచుండుట వారి వెట్టేతనము, బుద్ది కానతయని నా_స్తికులు 

వాక్"నుచున్నారు. 

విజయవాడలో, “గోరా” చేరుగల (శ్ర గోపరాజు రామచంద్ర 

రావుగారు 1970 జనవరిలో [పథమ అఖిలభారత నా స్పిక మహాసభలు 

జరిపినారు. 1970 ఆగషులో అమెరికాలోని బోస్టన్ లోజరిగిన, అంత రా 

తీయ మానవతావాదుల మహాసభకు అహ్వానింపబడి దారిలో ఇటలీ, 

పశ్చిమజర్నన్, హోలెండు, డెన్మార్కు-; స్వీడన్, నార్వే, (ఖాను, 

ఇంగ్గ౦కు, ఐర్హండు, అమెరికా, కెనడా, ఫీజిదీవులు, న్యూూజీలాండు, 

ఆసై లియా, బ్రండోనీపియా, సింగపూర్, (శ్రీలంక క పర్యటన మొనర్చి 

నా స్పికత్యాన్ని విఫులంగ (పచాగముచేసిరి, నా స్వికసంఘములను 

నెలకొల్పిం. 

ఈ (శ్రీ గోరాగారి. (పపంచ పర్యటన ఫలితముగా 1972 

డిసెంబరులో విజయవాడ, నా స్తీకొకేం దమునందు (పథమ (పపంచ 

నా ప్రికమహాసభలు జరిగినవి. శ్రీ గోరాగారు సాగించిన నాస్తిక. 

(ప్రణారోద్యమము లోకములో మూఢ నమ్మక ముల నుండి విముక్తి 

కల్లం చుటకు దారిచూాపినది. 

మానవుని మరణమునకు (పథాన కారణము స్ఫాదయము మెదడు 

పనిచేయుట యాగిపోవృుటతప్ప మశేమికాదని, ఆగినప్పుడు తిరిగి వాటిని 

31) 
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పనిచే సేటట్లు చేయగలిగి లే మరణమును జయించవచ్చునని (శ్రీ నోరా 
గారె విశ్యాసము. 

1975 సంవత్సరములో జూలై 26 న తేదీ సాయంత్రము 
విజయవాడలోజఒక సభ లా పసంగము చేయుచు" నో రాగారుఅకన్నా త్రుగా 
నేలకొరిగారు. సెలిబల్ పామనేజి మెదడులో అక్రనా 3 త్తుగా 
రకనాళాలు పనిచేయుట మానివేశాయని డాక్టృర్లు చెప్పినారు. 

ఎన్నో చేశములు పర్యటనముచేసి "దేవుడు లేడని బహుళ (పచార 
మొనర్చిన నొప్పర్రె ర్య శె ర్య (పతిభాశాలిమయైన (శ్రీ గోరాగారు తన 

మరణమును మరణసమయమును గు ర్తించజాలనై 0. 

మానవుని మరణ రహస్యమెంతటి చిత్ర విచ్మిత వై ఖితో 
యొప్పుచున్నదో (శ్రీ) గోరాగారి విషయమువలన _ సంఘమునక్ష 
సువ్య క్త మైనది. "దేవుడు లేడనుకొన్ననాడే సంఘము తన కాళ్ళవై 
నిలచి కర వ్య కర రను కొనసాగించి ఘనవిజయమును పొందగలదనెడి 
యావేదనయే (శ్రీ నోరాగారు సాగించిన నాస్తిక త్వ్వమునకు ఫునాది 
ఇయెనది, - : 

నరుని సృష్టించినది చేవుడని. కాదు (పకృలిపరిణామముని, 
రకరకములై న వాదనలు గలవు. ఆ వాదనల వలన సంభుమున శెట్టి 
(ప్రయోజనములేదు. “సము దస్నానమున శేగిన యా[త్రీకునకు సము దము 

RR ఒం అ లోతు చానివుట్టు శేరీతి జరిగినదనెడి (ప్రశ్నలు వ్యర్థ మని (శ్రీరామకృష్ణ 
పరమహంసలవారు చేరొ-నినరీతి”” చేవునిగురించి వ్యర్థ వాగ్యాదము 

లొనరించెడి మనుజులక శాంతి యా వేదనలే మిగులు చున్న వి. 

నరుడు తాళము చెవిలేకు తాళముయొడద్దకుచేరి భక్రితో దైన 
(పార్థ నలు చేసిననాడు తాళమురాదుకచా! నరుడు కర్తవ్య కోర్ళమును 
పిడి దై వసార్భ నలుచేసినను కార్యమునెర వేరదు, కర్మను వదలి 
యహరహము నరుడు *నారాయణా! గోవిండా! నరసింహా! యని 
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(పార్థ న, భజన, పారాయణాదులొనర్చినను కార్యము నెరవేరదని 

సత్యము బుజువగుచున్నదసని కొందరివాదన, | 

ఇట్టి వారివాదనలందు కోంత నిజములేకపో లేదు. "తాళము చెవి 

తేనిజే తాశముతీయుటకు ఏలుబేనిమాట వాస్తవమే, దీని నెవ్వరు 

కాదనలేరు. తాళము చెవి లేక నరుడు తాళముయొద్దకు చేరి “హరినోవిం దా” 

యని భక్తితో పార్థ నచేయసాగినచో యే వ్యక్తి యోచాచి 

తాళముఇెవిబెచ్చి తాళముతీసి వానిని సంతృప్కినొందించును. సర్వ 

భూతములందునిండి వెలింెడి శక్తి దైవమే. ఈ కారణముతో 

-జీవుజే యేవ్య క్రి లోనై నచేరి దై వభ కని కోర్కెను నెర వేర్పగలడని 

నిజమును తెలియవలయును. 

మానవుని (పగాఢమనోవిశ్వాసమే శక్తి. ఆ ఫ క్రి నే చైవకృప 

యని మన పెద్దలు ఉర్కొ-నిరి. ఒక భితుకుడు (గామ మధ్య భాగమున 

పదిమందికి కన్పించెడిరీతిలో మానముగా కూర్చుండిననాడు యా 

వ్య కిని చూచిన పజిముందిలో యీ వ్యక్తియైన; యొవ్వడోకూర్చు 

న్నాడు అన్నమునకు తీసికొని నెళ్ళుదమని సంకల్పించి . తీసికొని వెళ్ళి 

భోజనముశేయించి బయటకు బంపిం చును. హానముగా కూర్చున్నవ్య కి 

పోపణము ేవునివై బడినది. బేవుడు సమాజరూపముతో చరించు 

చున్నాడు. ఆ దేవుడే వ్యక్తి మనస్సులో (_పేరణగల్పించి భీక్సుకు 

నకు సాదము |పసాదింపజేయు నున్నాడు. 

గజదొంగ యెంతో నేర్పుతో నిదిం చెడు గృహస్థుల. గృహ 

మందు వ స్తుసంగహణ మొనర్చి యకిజాగ త్త తో బయటకు చేరి నెంల్లగా 

సందు గొందులలో పర్య తృసాగిన సమయమునం'దెవ్యరోచూచి పరు 

గె త్రిడి గజదొంగనుపట్టి బంధించి పాదరతుల తాడనములతో 

పరాభవమునకు గురిచేయుదురు. 

గజవొంగశ క్షి చేవుని శక్తికి దాసోహమనరించకతప్పినది 

కాదు, “విశ్వంనారాయణం దేవ”. విశ్వరూ పముత్ -వలుగొంజెడీ 
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చేన్రుడు నమ్మిచరిం చెడు జ్ఞానిని రత్షణ మొనర్చుచు నమ్మిచరించని 
యజ్ఞానిని శిక్లీంచుచుండును. ఈ విషయము (పతినరునకు నిత్య జీవిత 
గమనమునందు నిజమని బుజువగుచున్నది. 

నరునియందు నారాయణునిశ క్తి గలదు, నరుజాశ క్షి ని నిత్య 
సాధనతోపొంది గెద్దేవాడై పదిమందిపొగ డ్లలకు పాతుడగును. నరుని 
ప్రగాఢమగు మనోవిశ్వాసపరమగు కరర శ క్రియ జేవ్రనియందు 
చేర్చుచున్నది. నరుడు తన మనోభావనలో శిల్పి "చేసిన విగహమ్లు 
చేవుడేట్ల గును. ఈ లోహపుబొమ్మ నా |ప్రార్థ ననువిని నా యశాంతిని 
రూస్రమాస్రుగలడా? యని యూహిం౦ంచిననాడు నరుడొ"నర్చిన (ప్రార్భన 
ఫలవంతము గాజూలదు, 

చేనుడున్నాడో? లేడో? సర్వ మానవులు ెలిసిళొనజాలరు, 
(పతిమానవునకు మనస్సుగలదు. ఆ మనస్సుతో యాలోచన మొనర్చి 
ఏవషయములలోని యధార్థ మును తెలీసికొనవచ్చుననెడి నిజము ప్రతి 
వ్యక్తికి "తెలిసిన చే. 

వ్యక్తి, తనమనస్ప్సును పరుల ధన డారాదుల (గ్రహించుట కై 
పర్యు లె త్తనీయక బుద్ధి బలముతో మనస్సును నిగహించి పరోపకారము 
లై సద్దినియాగమొనర్చిననాడు కీర్తి గారవాదరణ లాభములను 
పొంది యానందమునొందసాగును. ఇట్టి తతి చేనునిదయ కలినదని 
పలుకుచుందురు. 

థై వపార్థ నలలోని భావమువ్య క్రీ గత శ క్రి నిన్య క, మొనర్చుట 
లేదు. సర్వ్యజగ దుత్ప త్తి కి కారణమేదై యున్నదో యా కక్రియే 
(పార్థ నలందు గొ చరించుచున్నది. అఖిలాండకోటి బహ్మాండనాయశా! 
ఆదిమధ్యాంతరహి తా! సర్వలోకరతు కా! సర్వేశ్వరా! గోవిందా! 
అనంతా! అచ్చుళతా! (తిగుణరహి తా! (తీలోకవంద్యా! మొదలై ౫ 

పదములందుగల భావము అనంత మైన దివ్యజ్యోతిర య మహాశ క్తి 
యని సువ్య కృమగుచున్నది. 
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మానవులు నూతనగ్భహ వ్యాపార (పవేశ, ప్రారంభ శుభ 

సమయ లగ్న ములందు శ సత్యన్నా రాయణస్వామివార్మి వలే మొనర్చు 

టకు బంధుమికాదులతో (ప్రయాణమై కార్యస్థలములకుచేరి దైవా 
రాధనకుష్మకమించెడి తటి వారి వారి మనస్సులు మారి. నూటలు 

వ్యతి రేకములై. కార్యవిఘూతము చెందిన దుర్భి నములందు (శ్రి సత్యనారా 

యణన్వామివారు. వ్య కుల మతులను సరిచేసి. సంతోషమును 

చేకూర్చు లేదు. ఇందులకు కారణము దేవుడా! న్య క్టులకుగ లకుసంస్కా-ర 

1పభావమాశ 

నరుడు సంకల్పించి నిర్మించిన వుండపమునందు గల చాయా 

చి తమునందు రమణీయముగా కన్పించెడి (శ్రీ సత్యనారాయణస్వామి 
వారేమి చేయగలరు? ... | 

నరుడు :స్థి రతరమైన బుద్ధితో 'భవితవ్య స్థితిగతి స్వరూప. విభ 

వాదులను గుర్తించి కార్యనిర్వ హణమునకు పూనుకొనవ లను. బుద్ది 

లోపము మనోవేగము ముందు వెనుకలను గుర్తిం చెడి (ప్రశాంతదృషి 

లేని మూర్భ త్వముగ ల వ్య క్తి ధనార్థనము సులభముగా లభ్యమగునని 

యాశించి కార్య కమ సిర్వహణమునకుదిగి సాంఘిక సంఘబనల వలన 

శలిగిన తాత్కా-లిక కో పావేశమునకు .'బానిస్హై బంధుమి_తాది పెద్దలను 

నిరసనదృష్టితో 'చెగటువాక్యములాడిననాడు వద్దకుచేరిన ర_క్తసంబంధ 

చుగు బంధువుల మతులుమారి వచ్చినక ర వ్య కర కు తిలోదకములిడి 

వచ్చిన త్రో వలం బే పలాయన మొందుచున్నారు. పలాయన మొం'దెడి 

తుదిసమయములందు సైతము. పట్టుదలపీడక మూర్చృపు బుద్దితో 

మానము వహించును, 
శార్యనిన్షేత గత దుస్సంఘటనలకు వగచుచు కార్యము చక్క 

చేయుట కై ,నిరసనదృష్టిత్ వెగటువాక్యములాడి పలాయన మొందించిన 

తన బంధువుల సన్ని ధిచేరి యావేదనాపరమైన  భేపజముతో. తప్పని 

ఇప్పియు వప్పించి యొద్దకుచేర్చుకొ నుటకు సాధ్యముగాక స్వస్థృలమునకు 

చేరి వగచుచుండును. ' 
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ఎంత తెలివిగలవ్య క్తి మొనను, నిదానము నిబ్బరము శొంతము 
యోరక్సు నేర్చు శక్తి యుక్తి భక్తి లేక తాత్కాలిక మతి భముణము 
నకు గురియై కోపా వేశమునకు శూనిమై ననాడు యనరాని, వినలేని నతి 
మాలిన పరుషవాక్యములాడి భవితవ్యస్థి తిని భంగయొనర్చుకొను 
చుండును. 

నరులు (శ్రీ) ఆంజనేయుని పూజించిన నరహారిని ప్రార్థి ంచిన 
మతివూరి తమనోట మూటజారిన  తదుపం వారెట్టి ఘనులై నను 
(పమోదనును [పశాంతిని పొందజూలరు. సర్వశ కృివంతుడగు 
శ్రీ కో ేశ్వరస్వామివారి తిరుణాల ముహోత్సవమునకు భ క్సితో 
వెలాదిరూపాయల వ్యయమొనర్చి [పభలను నిర్మాణము చేయించి 
బలమైన కోడెలసహాయముతో “హరహాశగా! చేర్చుకో! కోటయ్య!” 
యనెడి సుశబ్ద్బఘోషలతో తిరుణాలస్థ లమునకు (ప్రయాణమై వెళ్ళేడి 
(ప్రభలనాయకులు తప్పతాగి యజా[గ తతో భయములేని భ క్రితో 
[ప్రభల |[పయాణము- సాగించిననాడు, బలమైన యెొద్దులు బెదరి 
(ప్రభలను (పక్క-కులాగి [తోవతప్పిననాడు బండ్లు తల్మకిందై (పమాద 

ములకు లోనై (పాణములను గోల్పోయిన దుస్పంఘబటనలను సర్వులు 
చూచుచు వినుచు యాశ్చర్యమానసులగుచున్నారు. 

ఈ (పబల్మ పమాదములలో నరులు (పాణమునులను గోతోవ్ర 
టకు కోటప్పకొండ. గుడిలో భ క జనులభిపే.కములను పొందుచున్న 
(శ్రీ కోశేశ్వర స్వామివారి దివ్యకృృపావ్శ ణము లేడా? హాగహాశరా! 
యని భజించెడి భ క్ల్షోలను రత్నం చెడిశ కి లేడా! యనెడి (ప్రశ్నలు 
భ కులకు గలుగుట సమంజసము కదా! 

'మాతృమూ ర్తి వకోజములందుగల శ్నీరభారలను పాన మొన 
ర్చెడి పసిపాప పంటితో కొజికిననాడు మాతృమూర్తి తనబిడ్డను 
మందలించి లెంపకాయ వేయక వదలనిరీతి . “వారహరా!' యని 
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భజిం చెడి భక్తుల నవారి. బాధ్యతను విస్తరించి జాగ త్త లేక కర్మ 

లోపముచేసిననాడు (పమాదములకు గుటిగాక తప్పదు. . 

నరుని కర్శలోపములేనినాడు యా కర్ణ ఫలక క్తి యే. కవచమై 
రథ్నీంచును. ఈ కర్ణుసిద్దాంతమునే కరు మ్నేత సం గామారంభమున 

విషణ్ణ హృదయుడైై గాండీవమును జారవిడచిన అష్టనునితో శ్రీకృష్ణ 

పరమాత్న “క రృవ్యంబును గు_ర్జెరింగి విజయా! గైకొమ్ము గాండివ 

మున్” అని ధర్మ్మపబోధ మొనర్చిరి. 

శిల్పి, బండరాయిని లింగాకారముగామార్చి గుడిలో గర్భా 

లయమున చేర్చిననాకం పదిమంది మహాబేవుడని (_మొక్క-చుందురు. 

బండరాయిలళో మార్పు లేదు. ఐనను పదిమంది భావనలందు గల్లీన 

పరిణామ మే బండ రాయి. మహాచదేనుడై చెలుగాొందుటకు కారణమై 

యున్న ది. 

కాలగమనములోగ ర్రెడి మార్చులచే గుడి శిధిలమైననాడు 

మహోదేవుడని వివిదారాధనలతో పంచాభి పే కార్పనములతో జేకెలు 

పలికిన యా పదిమంది శిధిలాలయ స్థ లమునకు జనక జేజేలను ఏడి 

బపహుదూరముగ వముసలుచుందురు, 

భ కితో పూజించిన యా పదిమంది మానవులే యొకనాడు 

వీవుడు కాదని 'ద్వేషించిరి.. నరులు పూజించిననాడు 'ద్వేషించిననాడు 

శివలీంగములో మాచ్చేమి కన్పించ లేదు. 

పాపొణమైనను పదిమంది పెద్దలు మంత యం తాది మహా 

కర్మలతో మంగళ ధ్వనులతో పవిత్ర పదార్థ సమ్మేళన తీర్థాభి సేకము 

లతో పవ్మిత్రవాక్ళ_క్తితో స్యుపతిస్టయొనర్చిన మహాకర్శ ప్రభావము 

వలన పాపొణమును పరమేశ్వరుడని జనులెల్లరు భక్తితో యారాధన 

లొనర్చి సర్వ కార్య సిద్ధులనుపొంది యానందముతో విరాజిల్ళిరి. 

బండరాయిగయున్న నాడు మానవులు చేవుడని భజించలేదు, 

గుడియందు మంత యం తాది మహాకర్ణలతో విలశిల్లి ననాడు యా 
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నూనవులే బండరాయియనుటకు మనస్సాప్పుక మహాోశివుడని చేవుడని 
వేనోళ ఇ భజించిరి. 

పవ్మీత పేమ స్వార్భ్య త్యాగము మనోనిశ్చలత, శ్రీః ధన, కీర్తి 

సౌఖ్యముల నాశించక నీలీనివిడ నాడక ధర్భగ మన మొన ర్చెడి నరుని 
హృదయగుహాోంతరమున, 6 దేవుడు” జో్యోతిరూపమై వెలుంగుచు సుస్థిర 

సు పశాంతిని (పసాదించుచుండును. 

మానవునితలయం'ెట్లి సంకల్పములు లేక నిర్వికారుడై యున్న 
కు పూర్ణ సుఖశాంతి సా[మాజ్యపట్టభ [దుడై (బవ 'శ్రనందమునొందు 

చున్నాడు. దేవుడున్నాడని నమ్మి చరించె యా. స్తికుడై నను దేవుడు 
లేడని స్వేచ్చాసంచారములొనర్చెడి నాస్తి క్షు మైనను నిప్పును తాకుటకు 

భయము ఉప్పును తాకుటకు నిర్భయముతో చరించుట యట్లు సహజ 

గుణ ధర శ్రములై యున్నవో అశ్లు సంఘపరమైన ధర ్రములందు సమాన 
ముగా చరించుచునే యుందురు. 

ఆస్తికుడు కంటికినోచరిం చెడి | పకృతినంత టిని "దేవ్చడుసృష్టీం చెనని 
నని విశ్వసించు చుండును. నా స్పికుడు -బేవుడులేడు. పరిణామసిద్దాంతము 

రీతిగ. కంటికి నోచరిం చెడి [పకృతి యేర్పడినదని విశ్వసించుచుండును, 

కొడివై పునుండి (పయాణముచేసినను యెడమనైవు నుండి 
(పయాణముచేసి నను య్యా తీకులు కొండశిఖరమునకీ చేరినరీతి, దేవుడు 
చేడనెడి నాస్తికులు చేవుకులడనెడి యా సికులు యీా.యికు తెగల 
వారెవ్వరై నను మనో నా కార యకర్భలు కమములై ననాడు సుఖమును 
[క మబద్ధములుగానినాడు దు దుఃఖమును ఫెందవలసిన బే. 

“వట్టిమాటలవలన ముక్తి లేదోయ్ -గట్టిగా గురుకరుణ గలిగి 

కీరాలోంయ్” యన్ననుడియీ సర్వులుపాటించి. .బేవుని రహస్యమును 
తెలీసికొనవలసిన యవసర మెం తేనా గలదు. 

ఈ (గంథర చయితేకు కారణాచార్యులు (శ్రీ (శ్ర శీ సద్దురు 
౧ 

యోగానందనరసింహస్వామివారు చదువులు చదువక తీర్థ యాతలు 
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తికుగక మహోపన్యాసముల వినక యేశాంతవాసముతో మహారణ్య 

సంఛారముతో తీ వతపోయోగ దీవాదకుతతో సర్వభూ తాంతర్భ తుడగు 

పరమాకళ్శనే నాగము వేని త త్తేమని యాత త్తం మే శ్రీవున్నా రాయణు 

డని సగుణమె నిరుణమె నికుగాకసీతమె నిశ ఏలపర్మ బహ్ముత తమై యా 
a__ రా (can యా ర అలి NU 

తత్త్వమే సకలజగదుత్ప త్తికిమూల మె, యామూలత త్య చే కికీలి కాది 

(బహ్మపర్యంతేము వ్యాపించిన'దై జ్యోతిశ కి జ్ఞానరూపములతో జగత్తు 

నాడీం-చుచున్న దని (శ్ర స్వామివారి సంచేశము. 

ఈ జగన్నాటకసూ త ధారి దివ్యదర్శన సామో తా-రముందు . 

టకు నరుల కర్శచక్షువులకు సాధ్యముగాదని యోాగవిద్యతోో విజ్ఞాన 

నేతముతోమ్మాత్ర మే సాధ్యమని, తర్క-వ్యాకరణ పాండితీ శ్ర కుల 

కలభ్యమై అవాబ్బున సగోచరమై స్వయం శక్రితో చెలుగుచున్నదని 

యట్టి తత్త్యమునే "దేవుడని తెలియవలసినదని | శ్రీ యో గానందనరసింహ 

స్వామి వారు తన శిష్యులకుప బేశ వొొునర్చిరి, 

శ్రీ (శ్ర (శ్రీ సద్దురు యోగానందనర సింహాస్వామివారు (పాణ 

వాయువును పట్టి బంధించి పరమాత్శత త్ర్వేరహస్యమును గురించి సర్వ 

మానవ మస్తక రీతులను భవితవ్యస్థి తిగలి స్వరూప విభ నాదులను 

సువ్య కృ మొనగ్చినస్థి తిని యా [గంథరచయిత కన్నులారదర్శించిరి. 

"దేవుడు (శ్రీ గున్నారాయణుడని యా నాగాయణుని తత్త్వమే 

భకరవతణతై. (శ్రీ) నరసింహునిగా నవతరణయమొందిననాడని యా 

నరసింహ చేవుడనే నేనని (వత్యవవ్యాఖ్యానముతొ నూనవతీత మె 

'మహొజ్జ్వలమై నెలిం7డి యాత్మశ క్రి ని దర్శించి గుర్తించి తకించుడని 

కొండ కిఖరమునుండి క్రిందికి లంఘీంచిన బి భీకరద్భృశ్వములను కన్నులార 

దర్శించిన. భక్తాదు లె ుదరోగలరు. ఆ మోతు శని వుహిమావిభూశులను 

కాలగమనమున పురోణ[పవచనమువ లె వూర్మా-పుర పొరులు నేటికిని 

32) 
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తెలుపుచుందురు. ఆ | పాంతమందు 'తోకపల్లి స్వామి” వారన్న వో 
తెలియనివారుండరు.  పేదరహస్యములను వారు నృసీంహశక్ర్యా చేశ 
సమయమునందు శిష్య లకు భ కులకు |పబోధముచేయ, వేద బ్రాహ్మ 

ణులు విని,సామోత్ నరసింహుని కళావతారమేనని ఛో కీతో 
(పణామములోొనర్చిరి, 

ఈ [(గంథర చయిత నాలు డై ననాడే తనమాతావీతృలై న 

(శ్రీమతి వేంకమూాంబగారిని (శ్ర లమ్మీనారాయణ(శేస్టిగారిని, ఎంతో 

యుక్తి శక్తి భక్తి పౌరుషములుగల తాతగారైన |శ్రీకోట రామయ్య 
(కేస్టీగారెని పడి యొంటరిగా త్యాగబుద్ధితో పట్టుదలతో వివావాము 

వద్దని యెరాగిగాయుండెద నని, [పయాణమై మార్క్మా-పుర మునకు పశ్చ్మ 

భాగమున మైలుదూరములోగల (శ్రీ) కపీలగిరిసె యుండెడి శ్రీ లకీ 
నృసింహస్యావివారి దిన్యాలయమునకుేరిరి. (శ్రీ) కపిలగిరి శిఖరాల 
యమునకుచేరి భక్తితో యావేదనతో (పార్భించి కన్నీరుగార్చిన తరి 
సర్వజ్ఞ లు ఇోాగవిద్యావిశారదులు మహాత్సులై న (శ్రీశ్రీ! శ్రీ సద్దు 
యోగానందనరసింహస్వామివారి కరుణతో సం॥ 1947 జూన్ 19వ 
"లేవీ ఆదివారము సాయం్యతము 6 గంటలకు (శ్రీలమ్మీనృసింహస్వామి 

వారి గుడి ముఖముడపమున పద్మము క్రింద కూర్చుండ నియమించి 
శ చేవూరి మహాలఖ్నీ దేవిగారు భక్రితో ఏవ్సీంచెడి సమయమున 

(శ్రీ నారాయణ మహామం తోపచేశ మొనర్చిన నుహాపర్య శుభ 
సమయమునం బే మహోజ్యలమైన భవితవ్య వాణినందించిరి, 

“సాాంయనా! సుబ్బరావు 'సివ్రు (బహ్మ చర్యదీమోద కుడ నై 
యుంజేదనని పలుకు దున్నావు. నీకా యోగము లేదు. మూ (గామము 

నకు తూర్పుభాగమున వివాహము చేసుకొనెదవు. యెవ్వరిమాటవినక 
యాత్మబుద్ధి తొ శ్వేచ్చాసంచారముతోయ డ్యైతభ క్రి తోసర్యరూహు 

లందు నన్నే దర్శించుచు నాయందు గాఢ మైన భ క్రి గలిగి చరించెదవు. 
వ్యాపారరౌరాగము లేదు. మా పూర్వులార్జించిన ధనమునందు పాప 
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మున్నది. ఆ ధనమును నీవు వ్యాపారాది కర్ణులతో వ్యయ మొనర్చి 

దను. నీ మనస్సు (పహ్లోదభ కితో ముడివడి పురోగతి చెందగలదు. 
శ్రీ) హరికభాకదన దత్షుడవై కవివై సర్వ కాలసర్వావస్థ లయందు 

నన్నే నమ్మి నా యాబేశములనే పాటించుచు కవి పండిత గాయకాది 

"పెద్దల బహువిధ మర్యాద మన్ననలకు ప్య్నాతుడనై ధీరత్వముతో 

భ క్రితో శీ సిద్దతపో యోగ పుణ్య మ్నేతరాజములందు పరమపవితము 

లైన (శ్రీ) భగవదాలయములందు మహోవురువుల . సన్నిధిలో 

“భక =|ప్రహాదచరితి” కభాగానములొనర్చి ఘనమైన పారితోషిళ 
ములతో బిరుదు సనా ్ రనములనుపొంది సదా యానంద వృదయుడ వై 

వివిధ వేదాంత సిద్ధాంత రచనములనోొనర్సి లోకమున కందించి సంఘ 

గారవమును పొంది కడకు వై రాగ్యముతో సర్వసంగ పరి త్యాగ మొనర్చి 

నా సన్నిధికిచేరి యోగజీవితము గడపి భక్త జనుల పూజలను బడయ 

గలవు అనెడి డైవవాణేని వ్య కృ 'మొనర్చిరిం 

చేవుని తత్త్వదర్శనులై న శ్రీ (శ్రీ (శ్రీ సద్దుకుయోగానంద 

నరసింహస్వామివారి మహనీయ మంగళ భవితవ్య మధురవాణి 

(పకారము నాటినుండి నేటివరకీ [గంథరచయిత కోటసుబ్బరాయగు ప్ప 

భాగవతుని జీవితము దివ్యముగా సాగుచున్నది. 

_మరుతీణమునం చేవి జరుగునో వేదశాస్త్ర కశాకోవిదులశే 

తెలియబడదు. కొన్ని పువ్మ-రములకు నరులకుజర గడి భవి వ్యస్థితులను 

(శ్రీ యోగానందనరసింహస్వామినారు దై వశ క్తి తో యోగద్భప్టితో 

"తెలిసికొని యధాతధముగ భక్త జనులకు తెలియ చేసిరి, 

అట్ట జితేందియు'లై న శ్రీ యోగానందనరసింహస్వావింవారి 

స్వానుభవ సత్య సం ే శముల సారాంశసూ క్రి “చేవుడున్నాడు” అని 

వ్యకృమై (పత్యామానుభవము. నొందితిమి. 
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వేడాలసారము (శ్రీమహాభాగవత (గంథము. ఆ(గంథములోగల 

“గజేం దమోాశ్ము” కథ తెలిసి పారాయణమొనర్నెన (పతి పాఠకునకు 
"బేవుని పూర్మతత్త సన్వరూపమెట్టిదో తెలియబడగలదు. 

ఆనాటి గజేర్యదుని కథ చేటిమాననుని క చ 

ఆ భీక రారణ్యసీమయందుగ ల పర్వత తయవుందు గ జేర్యదుడు 
చరించి చరించి దప్పికతో మకుగునందడుగిడిన వెంటనే మొసలి 
గ జేరదునికాలు నోటితో గట్టిగాపట్టి ఐదువందలయేండ్లు లోపలక్ష 
లాగుటయు మరల ఐదువందల యెండ్లు మొసలిని గజేం[దుడు బయట 
కేడ్చుకొనివచ్చుటయు పదివందల యేండ్లుగతించుటయు గ చెం్యదుని మద 
బలశ క్రులన్నియు పూర్తిగా శ్నీణించుటయు గ జేందునకుశ క్రి లేక దిక్కు 
లేక ేవుడున్నాడో! లేడో? తెలియక, ఈ చరాచర జగ త్రునంతటిని 
సృష్టించినక ర యెొవ్వకో మొక్క-డుండితీరవలసివ జే. అత డెట్టివాడో? 
యే రూపముతో యుండునో? ఎక్కడ నివాసమో? నాకుతెలియదు. 
నాకు తెలియనంతమా తమున జగద్భు ర్త లేకుండునా? తప్పక యున్నాడు, 
ఉన్నట్టియా జగద్భర్హ తప్పక నా (పార్ట న మాలించి డివినుం డిభువికి 
దిగిరాగలడు, నన్నురశ్నీంచగలడనెడి యాత గ్రనిశ్చయముతో జేన్చుని 
[పార్థించెను. దేవుని, గజరా జీ విధముగా వర్ణించుచు స్తో త్రవెున"ర్చెను. 

ఉ। ఎవ్వనిచేజనిం చు జగ; మెవ్యనిలోపలనుండు; లీనమై; 
యెవ్యనియందుడిందు! బర మేశ్వరుం డెవ్వడు? మూలకారణం 
బెవ్వం! డనాది మధ్యలయు. డెవ్వడు! సర్యము6దాన మైన వాం 
డెవడు? వాని నాత్మభవునీశ్వరునే శరణంబు వేడెదన్, 0 

క ఒకపరి జగములు వెలినిడి 

యొకపరి లోపలికింగానుచు. నుభయముం డానై 
సక లార్గ సాశీయగు న 

య్యకలంకుని, నాత మూలలు నర్భి దలంతున్ ॥ 



క॥ లోకంబులు లో శేనులు, లోకస్థులులదెగినదుదిన లోకంబగు వెం 

జీ౭క టీ కవల నెవ్యం; జేకాక్ళతి వెలుంగు నతని నే శేవింతున్ ॥ 

క॥ నర్హకుని భంగి బెక్క-గు 

వరా.ర్తులతో. నెవ్వడాడుక మునులు దివిజులుం 
గీరి ంప చేర* చెవ్వని 

వర్తన మొరు లెజటుగ, రట్టవాని నుతింతున్ . 

ఈ నాలుగు పద్యములతో నాటి గచేగదుమూర్శి చేవుని 
(వార్జి ంచెనుు యా పద్యములలోని భావము (పతిముముకతువు తెలిసి 

కొన్ననాడు _చేవుడుయిట్టుండునో? యే రూపముతోనుండునో! 
యిక్క_-డున్నాడో? యేమిచేయుచుండునో?! బోధపడగలదు. 

ఈ సంనారమే భీకరమైనసాగరము. కరి మకరి పోరాటము 

మానవునిలో రోజూ సాగుచునేయున్నది. ఏనుగుపై కి సాగాలంటుంది; 

ముసలి లోపలికి లాగాలంటుంది. ఇది యెప్పడోజరిగిన కభేకాదు. 

మన నిత్య జీవితమునందు యింట్లో-వొంట్లో యీ పోరాటము జరుగు. 

తూనే వుంది. ఫాగవతములోసి గ బెయ్యధ మూత్సము యా జీవిత 

పోరాటానికి దృస్ట్రాంతక ల్పనము, 

పరనూత్ననుండి జారి మనము (పపంచములోనికి వచ్చాము, 

తిరిగి మన జీవితము సమాప్తము (బహ్మపా ప్తి తోడశే సిద్ధించగలదు, 

చీమ మనగా (బహ్మము; ఆ _ప మనగా పొందుట, బ్రహ్మ ప్రా ప్రియే 

“సమా సృముి కాని 'చావనడము. కాదు. 

మనుష్యునిలో దై వాంశము రాశసాంశము _ రెండువున్నా యి. 

మనుష్యుడు తానొనర్నెడి కర ఎకో చేవతాశావచ్చు శరాశుసుడు 

కావచ్చు. నమూనవునికి కర్శస్వాతంత్యమిన్చాడు దేవుడు, “నాఖర్భ, 

నా [గహచారొమంటూ యేడు స్తు కూర్బోవలసినపనిలేదు, తన వెంట 

వచ్చే సంపదను గురించి మానవుడు కించిత్తూ ఆలోచించడు. విడిచిెట్ట 
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పోయ్ సంపదళోసము అవారహము పరితపిస్తాడు. “సత్యానా స్పిపరో 

భగ” మ వుంచిన న ధర్మము లేదని శ ప్రుసిద్ధాంతము. సత్యమే 

వ్యక్తీ కి, లోకమున తన బంధుసంఫఘు మంతయు సపగబూని నిరా 

కరణ-మొనర్చినిందించినను “దేవునిక్సప (పసరించిననాడెట్టి కష్టనష్టములు 

గలుగవు, దేవుడు జగ్మదూవుడు. ఆ కారణముచేత దె వనమును, 

చె వాబేశసందేశములను నరులునమ్బి జీవితనడకలను పాపములు లేని 

రీప్రతో సాగించిననాడు. ,సమాజరూపముతో సర్వ|త్రయున్న ట్టి దేవుడు 
సర్వవిధముల చేయూతనొనగి సంరవ్నీంచుచుండును, 

లేని వ స్తువును గురించి లేదనివాదిం చెడు వ్యక్తులు లోకము 

నందుండరు, దేవుడు యున్న కారణముచేత నే లేడని కొందరు వాగ్యా 

దము లొనర్పుచున్నారు. లోకమున లేని డాని చేశెవ్యరై నచెప్పగలరా! 

సృష్టించ లరా! చెప్పజాలరు. సృష్టించ లేరు. వాగూపమున "వెలువ 

డెడి [పతి వాక్యమునకు లోకొమునందున్నడె యున్నది. 

రె లుబండి ఉప్లశ క్రి చేత పర్ఫు'లె_త్తుచున్నది. పరుగులు తీగాడి 

రైలు నరునికంటికి కన్పించుచున్నది. రై లుబండిని నడపించెడి ఉపస్హశ ర్తి 

నరునికంటికి గోచరముగానిరీతి ఈ చరాచర |పకృతిని నడపించెడి 

దైవశక్తి నరునికంటికి నోచరమగుట లేదు. _ నరునికంటికి కన్పించనట్టి 

దాసిని బేదనుట తగదు. గాలి, నరుని కంటికి కన్చించనంతమా][ తేమున 

'లేదనుటకెట్లుపీలు లేదో, గులాది, మల్లె. జాజి, చామంతి మొదలై న 

వువ్వులనుండి _పసరించెడి సువాసనలకు రూపములేదు. రూపము లేదని 
వుల్వల వాసన లేదనుట శేరీతి పీలు కాదో, య చేరీతి, చేవుడుు నరుని 

స్ట సూలచక్షువులకు కన్పించనికారణముచే లేడనుట నిజము కాజాలదు. 

(పతి నరుడు తనవీవు తనకంటికి కన్చించనంతేమా|త్రమున 
లేదనుట తగునా! దర్పణమునందు దర్శించిన నరునకు తనవీవు.యేరీతి 
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దర్భ్శనమగునో! అ'జేరీతి శ్రీ) సద్దురు నిజబోధను భక్తితో విన్ననరుడు 

కృపి చేయసాగినచో కాలము కగ్మము చెండు పక(మై తనలో వెలింగెడి 

కాంతిసరూపుడైన చేనుడు కన్నులకు సాతాత్క-రించి డివ్యపరవశత్వే 

మును కల్టించును. 

-బేవుడు లేడు, దయ్యములేదు. వేదములు స్వార్భ పరుఅెందరో 

కలసి సృష్టించిన సూ కులసముూాహాము.. భారతే, రామాయణ, భాగవ 

తది పురాణ కథలన్నియు జరిగినవికావు. సర్వము స్వార్భ పరత్వముతో 

"తెలివిగల పెద్దలు సృృష్ట్రంచినప్. అనెడి మతితో చరించెడి నరులకు 

శాంత్యానందములు లభించగలవా! గత కాలమునందుగల క వులర చనము 

లన్నియు వారి వారి వేధాశ కితో సృష్టీ చేసినవే! ఆ కావ్యములందు 

నల నామములన్ని యు కధజరుగుటకు కల్పించినవే! పెద్దలు వౌాసిన 

(వాతలు వారినీతులు సర్భ్జమువట్టిదేయ నెడి వాదనలతో కొ తృ తెలివితో 

సాగించెడి స్వేచ్చారచనలే సమాజమునకు మార్ష దర్శకములని సర్వులను 

ద్వేషి చెడి నాస్తి కునకు శాంతినొందుటకవ కాశముకలదా! లేదు, 

క్ బ్బరి కాయ యంతయు కొబ్బరేయనెడి వ్య కి వాదన, కొబ్బరి 

కాయ యందు కొబ్బరి లేదు, యనెడివ్య క్తి వాదన నిరుపయోగములై న 

విత్రి, చటి కాలమున ేచునిగురించి వాగ్యాదములొనశ్చెడీ యా స్పిక 

నా సిక జనులస్టితి కనట్టుచున్నది. 

కన్నతల్లి తనకుమారుని యెత్తుక్ ని ముద్దాడి ముద్దాడోబాబూ] 

పీశేమిో తండిగారని చెప్పగ చిట్టబాబు తర డివద్దకు జని సంతో షము 

నొంది తండి పేచుకు పాతుణై నరీతి భారతీయులం దరికి, వేదమాత 

"మి యందరిని కన్నతం।డి విరాటూావుడైన శ్రీమన్నారాయణుడే? 

యని |పబోధముచేయుచచున్నది. ఆద్యంతములు లేని "వేదమాత సత్య 

సూక్తులను సర్వులు విశ్వసించి చేడాచారకర ఇ పరాయణులైై 

యనంతునిక క్రి యందు తా దాత్మ్యమొందవ లెను, 
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అట్టి యనంతశళ క్రి యందు నరునియాత్మ యీకీభవించిశ నాడు 

"జేవుడై వెలుంగును. నరుని (పయత్నము నాశాయణుని కరుణతో 

సిద్ధినొందును. ఆదర్శకవి సొగిం చెడి కర్శసిద్ధాంత రచనామ్ముదణ ధన 

శేక్రణము, బహువిధ శోమలకు మూలమైయుండినను తన సంనారభార 

బాధ్యతలను విస్తరించి కడకు తన శారీ రారోగ్యమునై. న చూ దుకొనక 

తానుసాగిరచెడి లోకో పకారమహాోకర్శ నిర్వ హణమును వ్డక కార్య 

సిద్ధిరై పలుచోట్ల కు పరుగులు తీయసాగును. 

అదర్శకవులానశ్చెడి సాహీత్య సద్విమర్శాత్మక కవిళాకృషిని 
గుర్తించి, కవులకివ్యవలసిన ఫలము సంఘుమివ్యగలదా! లేదు. సంఘ 

మంతటిని నడపిం చెడి సర్వశ క్తి స్వరూవుడగు (శ్ర లవ్నీనృసింహ 

భగవానుడు గుర్తించి యే కవికివ్యవలసినగారవ నూ కవికి త్యాగ 

హృదయులై న నరులలో చే9 యిప్పీంచూచుండును. 

వ నిశాకారళశ క్రి కవిముస ఏ కమునందణగి యున్న దో ఆశే కిని కవి 

తన మనోబలముతో విజృంధింపచేని సర్వసిద్ధాంతర హస్యరీతులను, నేత్ర 

బలముచే యతరములను సృష్టింపచేసి యాం యతర సముదాయముతో 

మనో భావనాశ క్తి కిని బంధించి వాక్యములరూపములో వొత్తమును 

రూపొందింపచేసి సమాజమునకందించి కృతకృత్యుడ గుచున్నాడు, 

రూపములేసిళ క్రి రూపమునండు చేరిసర్యకర్య లనుచేయుచున్నది, 

కంటికి కస్పించుచు లోకవ్యవహోర కర్భలను చేయుచున్నట్టి చేహాము 

నకు స్వతంతశ క్తి క్రి స్వేచ్చాగమనములు లేవు, దేహమొక నాను యగ్ని 

యందు చేరి దహింపబడుట తధ్యము. 

ఈ పాంచభౌతిక చేహమును యాడిం చెడి జీవుడు చివరదథశయందు 

యెన్యరి వె త్తనములేశనే చేహముకుండి లేచి కర్మృఫలానుభకము నుండీ 
తస్పించుకొ నెడి యవకాశము శ కి లేక సూమ్మరూ పధారణముతో 

దయ్య మై (పేతభూములందు భీ యంోరస్థ లములందు చరించుచు 



నిష్పులనుగక్కో-చు  వికటశబ్దేోచ్చారణతో పాపకర్మలొన ర్చెడీ 

వారి కన్నులకు నోచరమగుచు, చై'వదూరులై. భాతికశ క్తి యే నిజము 

భగవచ్చ క్తి లేదనెడి నరపశువుల మస్తి హ్కములందు చేరి మతిచెడిన 

కూతలతో వ్యంగ్యకర్శలొనర్చు చు వికటముగనవ్వుచు వింత గాల్పుచు 

వారిధనమును దుర్భషయ మొనర్చు చున్నది, 

దయ్యము, డై వారాధకుల దృష్టికి బహుదూరమై భయముతో 
మసలుచున్న ద -“భగవడదారాథకులై న భ్కకనూ రుల కుటుంబములలో 

గల వ్యక్తులకు రోగములు సంపా ప్తములై వైద్యసేవ వలన, 

ఘనమైన మందుల (ప్రభావములకు తగ్గక యభివృద్ధి చెంది తీర నివ్యధ 

కట్టం చెడి చెడ్డ కాలములందు, "పెద్దలు, గడ్దచస్పెడి వారియొద్దకు జని 

భాన్యము, దకుణలరక్సించి భ క్రి తోకూర్చొని బుట్టలోగ ల బామ్మకు 

దండమిడి తమ మదిలోని బాధలను కోశు_లనుదలంచి చేయిచాచగ 

ఆ గద్దె చెప్పెడి యెరుకల “కృష్ణవేణి” యావేశముతో 'కొచ్చెర్త 

అంకమ్మ దొనకొండ గంగమ్మ, బెజవాడ దుర్ద మ్మ, అనెడి (పార్భన 

లొనర్సి * ఓ! నెంకమ్ముగారు! నన్నువురభారు. నాకొండకు రాలేదు. 

నాకు రావలసిన ['మొక్కు-బడులు చెల్లించ లేదమ్మా! చే నెవరినో కాదు 

కలియుగ (పత్యతేదై వము (శ్రీ వడుకొండల వేంక కేశర స్వామిని. ంయోె 

రోజే శుచితో నా కొండకువచ్చి తలసీలాలర్చిస్తామని ముడువుకట్టండే 

నాతల్లి! మాకువచ్చిన బాధలను తీసివేసి రఖీస్తానని” పలుకును. ఆ 

భగవడారాధకులు సోది చెప్పిన (శ్రీ? యెకుకలకృష్ణ వేణిశేమి “తెలుసు 

యనెడి నా స్పికభావములు లేక సామోత్ (శ్రీ ఏడుకొండల వేంక శేశ్వర 

సామి వానే చెప్పినారు. స్వామిచెప్పిన విధముగ చేయుదమనెడి 

సంకల్పముతో స్వామిసేవలో పాల్గొని... శనివారము నిరాహారముతోః 

“దూ బాధలను రూపుమాపొవలెననియపార భ క్రి తోళుద్దవ సృమునకు 

పసుపుబూసి యా వ స్త)మునకు రూపాయిని గట్టిగాకట్టి చేవునిముందు 

33) 
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(జ్ 

ముడువుగట్టి పొంగలి నారికేళాదులను దీప ధూప కర్ప్చూరసీరాజనము 
లతో నివేదనవేసి సాష్టాంగ నమస్కృృతులొనర్చి, నీ కొండకువస్తాము 
స్వామి! గండముగాచి రశీంచుమనేడి (ప్రార సలొనర్చిన వెంటనే ' తమ 
తమ గృహములందుగల యీతికాధలు బహువిధ రోగాధులన్నియు 
సమసి సుస్థి రశాంతి యారోగ్య సౌభాగ్యములతో నలరారిన విషయ 
ములు లోకమున కోకొల్లలు. 

ఈ గ్రంథరచయితగారి జననీజనకులు (శ్రీ కోట చేంకమాంచా 
లశ్లీ రనౌ రాయణమూా ర్తులిర్యురు శ్రీకిరుమలగిరినివాసుడై. న వేంక కేశ్యర 
స్వామి వారినెంతో భక్తితో యారాధించెడివారు. 

ద్రైవాగాథకులై న శ్రీలహ్మీనారాయణ శేష్టిగారు తనగ్భ హాము 

నందుగల పిన్న చెద్దలకే యాపద సంభవించినను వెంటనే జేవునిపూజా 
మందిరము యొద్దకుజని భయభక్తులతో “ఓ! చేంకటరమణా! సంకట 
హరణా! నిన్నేశరణు జొచ్చి సదానమ్మి ని దివ్యనామమును భజిం చెడి 
సిపాద సేవకుడను, ఆపదలనుండి మమ్ముద్ధరణ మొందించుడసిమనసారా 

(పార్థ నచేయుదురుం 

ఈ కోట లక్షీ. శ్రనొరాయణగాకి భక్తి (ప్రార్భనలాలించిన జగళ్చరి 
పాలకులైన (శ్రీ లమ్మీనారాయణులు తనభ కునకువచ్చిన యాపదను 
తొలగించి శాొంత్యానందములను  చేకూర్చినట్టి సత్య సుసంఘటనల 
నెన్నింటినో వెద్దథ్దొండాయపా లెము [గామపౌరులు కన్నులారదర్శించి 
చేవునిశ క్రి కాశ్చర్యమానసులై ర. 

శ్రీ లశ శ్రనొరాయణ్న కేష్టిగారు (పతి శనివారము శ్రీనివాసు 

నకు వక్క ప్రొద్దుండి నామస్థరణ భజనపారాయణములతో చేవునకు 
నారిశేళాది పదార్ధములు నివేదనచేసి తదుపరి భక్తులకుపంచి పరమాహ్లో 
దమును పఫొందుచుందురు. వీరు (శ్రి తీరు ముల-త్రిరుపతి శే తేమున 
కిరువదిసారులు వెళ్ళి భక్తితో దర్శించి భజించిన భకమూర్తులు 
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శ్రీ హరికృపతో దక్షణ చేశమునఎదుగల (శ్రీ) తిరుపతి, కంచి, |శ్రీరంగముః 

రామేశ్వరాదిగాగల మ్మే త్రములు ఉత్తర చేశమునందుగలదివ్య తే త్రములు 

శ్రీ బుక్తీ శేశము, బదరీనాథ్ మొదలైన యాతలన్నియు సేవించిరి. 

శ సద్దురు యోగానందనరసింహస్వామివారికి శిష్యులై వారి 

కరుణరకువా తులై వారుపటబేళించిన మహామం తధ్యాన [పభావముతో 

శీ వోటలశీ. నారాయణ శకేష్టిగారు తన జీవితమున కి7వ సంవత్సరమున 

జరిగెడికాలమున తన గృహమందు అలమరలోవేరి కాటువేయుటకు 

సిద్ధముగాయున్న నల్లతాచుపాముచారినుండి గురుకృపతో రటీంపబడిరి. 
ఇట్టిసంభుటనలనెన్నింటినొ చేవుని కృ పాబలముతో తప్పించుకోని సుఖ 

జీవనులైరి. 

“దేవునినమ్మినవ్య క్తి యెన్నటికిచెడడు” అనెడి వ్యాసము ఈ 

(గంథరచయితగారి చే (వాయబడిన “ ఏదిసత్యము””! పా తృమునందు 

చూచి ప్కంచి 'దెశ క్రిని గుర్తించగలరు. 

శ్రీ గురు, హరి; చరణకమలములను నమ్మి] భజించెడి నరుడు 

సర్వమున కాధార మైనశే కిని తెలిసి యానందించగలడు. అనంతకోటి 

(గంథముల సారము; (శ్రీః సద్దురుసూ_కియందు తాండవముచేయు 

చున్నది. 

శ్రీ సద్దురు యోగానందనరసింహస్వామివారి దివ్యమహాయోగా 

శ్రీర్వాదముతో కోటసుబ్బరాయగు ప్ప భాగవతుడు ఆంధ దేశమున 

ఐలునాందెడి మహాపుణ్యత్నే తరాజములై న, శ్రీ కపిలగిరిశిద్ద మే త్రము, 

శ్రీవుట్టపల్లి, శ్ర్రీమంగళొది, శ్రీవేదాది, (శ్రీభ్నాదిః 

(శ్రీయాదగిరిగుట్ట, శ్రీసింహోచలము, శ్రీశైలము (శ్రీ అహోబిలము, 

శ్రీ వేములవాడ, శ్రీకాళహస్తి, (శ్రీ, అమరావతి, శ్రీతిరుమల, 

(శ్రీతిరుపతి, మొద లైన దివ్యస్థ లరాజములందు'భ కృ పహ్హాదచరిత్రిను 

కధాగానమునర్శి వజ ల హృదయములకెంతో యానంద రనొను 
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భూతిని గల్లించుటయు, (శ్రీ సబ్దురుమహోళ క్రి ప్రసార | ప్రసాదమని, చేన్చడు 
గలడసని, చేవుడే సర్భమునందుండి సర్యులలొ (రణము కల్పించి 
'్రీ|పహ్లోదభ క్రి ని [పదారముచేయుటకై వివిధాలయములందవకాశము 
కల్పించి (శ్రీహరి కభాకథనమును చేయించినారనెడి (పత్యమోనుభవ 
సత్యమును పాఠకోత్త ములై_నచెద్దలు గుర్తించి దేవుడు లేనిస్థ లములేదని 
దయాహింసాది థర్మకర్శనిరతులై న భక్త జనులను “డేవుడు” సర్వ కాల 
సర్యావస్థ లయందు సంరత్మీంచుచుండుట తిరుగు వేని సత్యమని విశ్వసించి, 
"దేవుని నమ్మి భజించి చరించి తరించెదరు గాత! 

చేవుడు=పకాశముతోో కూడిన వాడు, ఆనగా, జోోతిశ క్రి జ్డాన 
ములతో విరాజిల్లడినాడు. సృష్ల్యారంభమునకుముం చే సర్వ వ్యాపక మై 
వెలుగొం'దెడి మహాళ క్రిని చేవుడని 'తెలియదగినటై యున్నది. 

ఈ రవి శశి తారశకాది (గహసంచారమంతయు  చేవునిశ క్సివె 
యాధారపడ్ పర్మిభమణమొందుచున్నవి. చేనుని ముహీమ "తెలియ 
వశమా? పావుల కీ భువిలో! అనెడి వాణి మరువశానిది. “వాపమనళ 
వేరే పరబేశమునలేదు తానుచేయుపనుల తేగిలియుండు” అనెడి 
కోపం దుల నుడి సూటిగా (పబోధముచేయుచున్న ది. 

నరుడు పాపకర్మ లొనర్చిననాడు ఫలితమూరకపోదు, పాకిన 
సలుబాధలకుగురి చేయును దేవుడని బై బులు [గంథమునందుగలదు. 

పాపాత్ళులను రవ్నీంచుట శే @ యేసు క్రీ స్తు ప్రభువు దివి నుండి 
భువికి దిగివచ్చెనని శై) స్తవులు వాకొనుచుందురు. 

నరుని పాపకర్శలఫలమునుండి కాపాడుటకు "బేవ్రడు సమ శ్రతించడు 
"దేవుని కమారుడైన (శ్రీ యేసుపభువు సమ ్నకెంచడు, (శ్రీ). క్రీ స్తుగారి 
తత్త మేమి! పాపముచేసిన వారు తమతప్పు 'తా'మెజింగీ వారొనర్చెడి 
వాపకర్శలను వదలి పరిశుద్ద జీవనులై ననాడు  రత్నీంపబడుదురని 
(ప్రబోధముచేసిరి, 
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త 

ఈ లోకమునందు _పాపకర్శలొన్చెడి నరులను దేవుడు 

రవ్నీంచడుం దయ్యముకుమించదు. ఎన్నిరోజులకై న ననులు దుస్ట్రబుద్దు 

లను వీడి తమతోడి నరులశెట్టి యసకారాదులనుచేకూర్చుక సర్వులలో 

సర్వేశ్వరుని దర్శించుచు ధర్మచరితులై ననాడు బేవునికృపకు ప్మాతు లై 

యానందించ గలరు. 

నరుడు జా(గత్ప్వప్న సుషుప్తి అనెడు నమూడవస్థ లలో 

జ్యాగత్స్వప్నములను జ్ఞానశక్తి తో శెలిసికొనుచున్నాడు. సుమ ప్రి 

యవస్థ యందు తెలియని యఖండస్థి తియందు చేరి తననుతాను గుర్తులేని 

సి తిలోనుండి మేలోక-ని “ఎంతోహోయిగా న్నిదించితినని లోకమున 

వ్యక్తి వాకొనుదున్నా డు, అచేరీతి జీవుడు శరీరము ఏడిననుయఖండ మైన 

"దేవునియందు సుసంసాగార సుగుణ సంపన్నయమైె సంకల్పములుడిగిన 

మనస్సు విలినమగును. 

భాతికసుఖములననుభపిం చెడీ -చీహము స్థూలదేహము. స్వప్న 

సుఖానుభూతినొం జెడి దేహము సూత్మ దేహము. కారణ దేహము 

కాచుకొనియుండును,  (ప్రపంచమునువీడిన జీవులందరు చెన్చనిత త్య 

మందుచేరి ముక్తిని పొందజాలరు, 

నరునికంటికి కన్పించని సూక్రా తిసూతి శ్రములై న పాణిసము 

డాయమును “దూర దర్శినియం| తము సహాయముతో ఏ విధముగా 

దర్శించి నిజమని నమ్ముచున్నాడో అజేరీతి, యోగశ క్రివె భవముతో 

ఆర్యబుషులు డె వమును దర్శించి వారిసాధనసిద్ధి క్రి వోహదములై_ న 

స్వానుభవములనే సమాజమునకు (కుతింస్మృతుల రూపమున వెలుగ త్తి 

ఇచాటిరిం. స్వార్ధ తా్యాగువై న నాటి పెద్దల స్వానుభవసత్యసూ క్రులను 

ముముశ్వువులు తెలిసి యాచరణమునందుంచిననాడు (పశాంతిసి 

"భాందుదురు. 

చేవుడు సర్వఖభూతేములలో సమానమైనశ క్షి తో శాయములను 

కదలించుచు నాదమును [పసారముచేయసాగును, ఆ చేవుడు జీవుల 



2602 
కర్యోసిద్ధాంతము 

కర్మ ఫల శక్తి (ప్రభావ భేదములచే హాచ్చుతగ్తుల' శారతమ్యుసి తిలో 
'యుప్పారు చుండును. | 

ఆ దేవుడు, గుకురూపముతో, మహాతు లరూపములతో, మహః 
కవుల రూపముతో, మహాభ క్రులరూపమతో, [పవ కొలరూపముతో 
సిద్దులరూపములో, తత్త కవే తృలరూపముతో, విజ్ఞానవేత్తలరూపము 
లతో, పత్మివతొమణులరూపముతో మహోపండిత విద్యన్గణుల రూప 
ములతో, ఆదర్శ కథక గాయకనుణుల రూపముతో సాధుమూ రుల 
రూపముతో, శిల్పకళాకోవిదుల రూపముతో తదితర చెద్దలరూపము 
లతో సమాజము నే ఘనమైన పూజాసత్కా-ర సన్నానములకుప్యాశు లై 

(ధువతారలై, మహ్మాగంథిములకునాయకు లై పాఠకజనుల మస్తక 
వీధులంకువివారిం చెడి సుసమయములందు పై తేము నా సికులు చేవుడు 
గలడా! చేవునికి రూపముగలదా? చేవుని నివాసస్థ లమెక్క-డనెడి 
[పశ్నలు నిజభ క జనుల కెంతో యాశ్చర నము, యానందము గల్లు 
చున్నది. 

కలియుగ (సత్యేశద్రై వవైం ఏడుకొండలనవై వివిధ భోగ భ క్తి 
క్షే ంకర్యములతో చేలాదిభ క జనుల వృాదయాప్లోదములై న (పార్థ న 
భజనాది కర్శలతో సరమపవి తము'లై న 'వేదమంతధ్యనులతో 
రకరకముల్తైన మంగళనాద సందోవాముతో సదా నోవిందనామ 
సరణములతో చెలుగెంచడెడి శ్రి వేంకశుశ్వరస్వామివారి మహినూ 
విభూతిని డై వశ క్రియని సాస్మికులై న తలలూపకతప్పదు. 

నేటిశాలవు తెలివిగల మానవుడెంతో యు క్రితో శక్తితో 
యెన్నో యసత్యములతో యశము. కర్ణలతో శాంతిలేని ధనార్జన 
మొనర్చి జీవనముచేయు చున్నాడు. వాగ్నక్తి, యు క్రి, భక్తి 
జీవనోపాధికి కావలసిన మాయా మర్శము మార్గములు తెలియని 
దిక్కు- లేనిచిన్న చీమకు యాహోరమిడి రశణ చేకూ ర్చెడి యజణ్ఞాతశ కిని 
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నరులు జవత శెలిసి కువిముర్భలకు తిలోదకలిడి జేవుడుగలడని కర శ 

ఫలములను యనుభపంచక యెట్టి వారి కె ౨న తప్పదని నేటినుండిమయైన 

-బేవుడు (పసాదించిన దానిలో సత్కర్భల నిర్వాహకులకు ధనము 

ఛ క్రి తోసమర్శితఠరుచు ధర్మజీవితగమన మొనర్చి తరించండి. 

చేవునిసృష్టిలో తయారుకాబడిన యా చరాచర పక్ళతిసంపదను' 
మానవుడు తన మేభాసంపద్విభూతిత” పూర్వబుషులు (ప్రసాదించిన 
బహువిధశాస్త్రముల సహాయసంప త్తి తో పరిశోధనలొనర్చి పర్మభమణ 
"మొనర్చి రకరకముల సుఖములతో జీవితమును సాగించుఛున్న డు. 

దైవము, దైవశక్తి లేనినాడు, రవి శశి. తారకాది (గహ 
సంచార కోనువుంతయు తారుమారై తల్మకిందై సాగరములు పొంగిపొరలి 

భూవుండలమును తనలోకలువుకొనును. (ప్రాణికోటి మనుగడ స,ంభించి 

సమాధిచేయబడి నశించెడిదని నా స్పికులకు మనవి- 

అసలైన సిసలైన నా స్ప్వీకుడు లోకమున లేడు. ేవుడునరునివలె 
రూషముగలిగి నివాసుడై న మాటలాడువాడుకాదని వాదిం చెడి నరుని, 

యా స్తికజనులు నా స్పికుడని నామకరణ మొనర్చిరి, 
ఆ స్తికునికన్న నా స్పికుడు . తెలిపి శ క్రి, త్యాగము గలవాడే 

నని బుజువగుచున్నది.. ఆస్తికుడు, -జీవుడుగలడని సర్వము తానే 

చేయించగలడని కర రృవ్యమువీడి కర్మనుసాగించక మానముతో నింగిని. 
దర్శిం చెడివాడని కొందరివలన సార గక మగుచున్న దది. 

రోగి వై ) ద్యుడొసంగిన మందులు సేవించుటమాని, “ముందులో 

సువర్ణము కలసినదా! లేక మృత్తిక కలసినదా* అనెడి యాలోచనతో 

రోజులు గడపీన రోగము కుదురనిరీతిగ, ఆ స్తికుడైను నా స్పికుడైన, 
"దేవుని తత్త మును దానియసలై న స్వరూప స్వభావములను గురించి 

యెంతకాలము నాగ్యాదములొనర్భ్చినను సత్యమవగతము గాజాలదు, 
కారణమేమి? “మట్టిలోకుండలను, బంగారమునందు వ స్తునవులను, నీరు 
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యందు మంచుగ డలను, రాళ్ళ్యయందు విగ పాములకు,” "వెవదకినను 
డు 

కన్పించసిరీతిగ,ఆ సిక నా _స్తీక నరులెవ్వరై నను సద్దురూపదేశకర లను. 

నిర్వ రించుట కష్టమని. భానించి, వాచారూపవేదాంత మెంత కాలము. 
ఆస ల న౧గంైి సాగించినను. బని నిజత త్త్యసందర్శనా నంద వారవ సస్రసంసిద్ధి ని 

బడయజాలరు. 

వొాయ్యి వై పొ[తేనుంచి దానియందు సీరు టీయ్యమునిడి,యెంత 

కాలము “యన్న కూ? రాముచం[దాి యని భజించిన (వార్థ ంచిన 
యన్నముగాని రీతి?” వందలాది [గంథములందుగల [పధానశ్లోకము 

లను వాని భొవములను నరుకు (పజ తో కంఠస్థ స్థ మొనర్చి ముముక్షువు 
లకు (పబోధ మొనర్చి నాది హృదయముల కేతో యాశ్చర్యమును 

కలించినను, తనలో యణగి మణగియున్న దైవశక్తి .యావిర్భావమై 
తన ముందు (పత్యెతీముగాదు. 

పొయ్యి యందుగల కర్రల కన్ని నంటించిననాడే పా[తీయందు 
గల బియ్యము తుకతుక యుడీకి యన్నముగ తయారగును. ఇ ేరీత్సి 
నరుని మనస్సునందుగల దుహ్క-రవ్యామాహోది. గుణకాహ ములకు, 

(శ్రీ సద్దుకుమహామం[ తానుష్టాన జ్ఞానళ_క్రియ నెడి యగ్నిని చేర్చిననాడే 
దగ్ధమై సకల కల్చహముల నుండి విము క్పినొందగలడు, 

సకల కల్మపవిము క్తి నొందిన నరుడు సదా (శ్రీ మన్నారా 
యణుని దిన్య కాంతివుంజ (పసారపాతుడై సుఖ శాంతులను పొందు 
చున్నాడు. పాపమున్న నానివై దై వకరుణ (పనారముగాదు. 

సత్యసూ శక్తికి శ్రీ, సద్దురుభకేక్తి క, డానకర శ్రలకుః. ధర్మమార్ష 
మునకు దూరుడై న మనుజుడెంత ధనవంతు డై, విద్యావంతు డై డె నను, 
సంసారసాగరతరంగ తాడనములకుగురియై భరించలేని చాధలతో హృదయా వేదనతో కృంగి కృళించి మరణమున శేదురుచూడవ లసిన చే. 



"దేవుడు లేడని, సద్దురువును తనవంటి నరుడనెడి భావనతో, 
మహోపవ కృల మహిమోన్నతసూక్తు లసత్యములని, వేదములు సార్ల 

పరులైన వ్యక్తులు సృష్టించినవని, శాస్త్రధర్మములన్నియు. పనిలేని 
సోమూులు వారివారి (బతుకు తెరవులశె. కల్పించిన గాథలనెడి యజ్ఞా 

నాహంకారదృష్టితో శారీరక సుఖభోగ వినోద విహార క్రీడయే కర్తవ్య 
మని భావించి చరించెడి నరులు కాలక్రమమున రోగములపాలై సర్వ 

విధముల పతిశులై చాను బతుకులమధ్యచిక్కి- కన్నీటితో తుణమొక 
దినముగ దినమొక యుగముగ గడువుచు నరకయాతన లనుభవించ 

సాగుదురు, 

ఎంతోయు క్తి న్ క్ర, విద్యాగ "రవములు మిక్కుఊూటమైన ధనము? 

గుణవతి రూపవతి వయస్సుగల సతీమణి, వత పృుతికామణులు బంధు 

సంపత్తిగల నరుడై నను, తానొనర్చిన వ్యకకర్శల ఫలానుభవ సమయ 

మున నందరికి వెగళై' బలమైనయాహారము, తినుటకుఏీలులేని రోగ 

ముల పాలై సర్వసుఖదూకుడై మంచమునం దే జాగరణ మొనర్చుచు, 
దరిలేని చింతతో 'దేవునిస్మ్రరించుటకు మతి స్థివితము లేక సంసారవుగతి 

యెట్ల ని పరితపించసాగును. ఇట్టి యజ్ఞానిపై చేవునికరుణ [పసరించదు. 

“స్వర్ణ ముూనరకముూు అనునవి యెక్కడ లేవు. తెలివిగల పెద్దలు 

సృష్టించి పొత్తములందు |వాసిన [వాతలే! నరుడేపనిచేసిన పాపము 

లేదు. పాప ఫలానుభవము లేదని వాదించెడివారు గలరు. ఈ జన్న 

కర్మఫల సిద్ధాంతములన్నియు చాల యగాధములై కెలిసినవారిశే 

తెలియబడు చున్నవి. మరణానంతరము జీవులు వారివారి కర్శఫలాను 

గుణములై న లోకములశేగుచుందురని [పతి మత గంథములు తెలుపు 

చున్నవి. మూడువందల సంవత్సరములు జీవించినారు. (శ్రీగుంటూరు 

మస్తాన్ గారనెడి మహోత్నులని లోకము వాకొనుట నాస్తవమైన చే, 

ఆ మహాత్ముడు (ప్రాణశ క్రిరహస్యము తెలిసి చరించిన కారణముచే 

34) 
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జీవింపగల్లిరి, కొందరు పూర్వజన్హలలో వారెక్క_డ జన్మించినది. వారు 

"చేసిన కార్య|క్ర్షోమములను ఈ జన్నయందుండి యభాతధముగ లోకము 

నకు తెలియచేసి వారి పూర్వస్ల లములను చూపినట్టి సత్య విషయము 

లెన్నింటినో షతికా |పకటనలందు సర్వులుపఠించిన విషయముసత్యము. 

కాదనగలనమా? 

స్వర్గ నరకములు లేవు, పాప పుణ్యములు లేవని మొండివాదన 

లొన్చెడి నరులైనను కర శీసీద్దాంతరీతులను కాదనుటకు వీలులేదు. 

కొందరు మరణించకముం బే ఘోర [కూర భయంకర వ్యాధులకుగురి యె 

గంజికీకర వై నివసించుటకు గృహవసతి లేక చెట్లనిడలలో పడిగావులు 

గాయుచు స్నానపానాదులకు నోచుకొనక యాకలిదప్పుల బాధలతో 

కన్నీరుగా రెడి దుస్థి తిని నరకమనక తప్పదు. " 

కొందరు, రాజసౌధములందు నివసించుచు సద్దుణసంప త్తితో 
చరించెడి సతిసుతాదులతో దాసదాసీ జన చేవలతో, భత్యు భోజ్య 
చోష్య లేన్యా పొనీయాదులతో రాజభోజనముచేయుచు శరీరారోగ్య 
భాగ్యముతో తరుగనిసంపదతో త్యాగగుణవిభవముతో చైవభ' కితో 
జీవితములను సాగించెడి ముహోన్నతస్థి తిని స్వర్షమనిభావించుట 
సమంజసమై కన్చట్టుచున్న ది- 

ఈ భూమివై నరులనుభవిం చెడి యూ నరకమును సర్పమును 
యెనరె న కాదనగలరా? లేవనగలరా? కనుల కల్పితములని “వాదన 
లకు సన్నద్ధులుకాగలరా? కాదనలేరు. లేవనలేరు. సన్నద్లులు 
కాజూలరుం 

నరులు, లౌకికమైన తెలివితో యన్యాయార్శిత విత్తముతో 
లోకమున నొప్పువారై యల్బజ్ఞునానుభవముతో సర్వజ్ఞ లమనెడి దుర 
పాంకారముతో వై నాను. గహ ప్నాతులైన విదల 'లోకజే మంకర 
ధ్యేయకర్శములను, కవితలను, సూ క్రులను, కాదని ఖండించ రాదు. 
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కాదనిఖండించి “పెద్దల పుణ్య హృదయములకు ఖేదమును కల్పించినవారు 
కర కిడుములపాలై యా వెద్దల పాదములా[శయించి (పార్ల నలు 
3జేీయసాగుదురు. థి 

పరధన, దారాస క్రి, స్వార్థ సుఖపిపాస, కీ ర్రి తపన, లేని నరులెట్టి 
"కాలమునందై నను యసత్యములాడరు, అక్రమకర్శలను చేయరు. 
అ కమకర్శలొనక్చెడి దుష్టమనుజుల దరిదాపులకు చేరక్ష తవు కర్శవ్య 

క ర్శములై న భగవ దారాధ నమునం చే నిమగ్నులై కాలమును కాయ 
ములను సద్వినియోగ మొనర్పు చుందురు. ఇట్టి (ప్రవర్త నగల నఠరులక 

ధనము మిక్కు-టముగ లేకుండినను ధనమున శె చింతించక భగవంతుని 

కథలనే చింతనచేయుచుందురు. ధనమే దైవము కొందరకు. దైవమే 
ధనము మరికొందరకు. సదాచార సత్య వతశీలుడై. చరించెడీ నరుని 
సర్భకార్యక ర త్వము. భగవానుడే భరించి సర్భ్వసంరతణ మొనర్సు 
యుండును. 

మానవుడు, చేవుడుగలడని పలుకుచు చేవునికథలను ప్యంచుచు 
జీవుడు గొప్పశ క్రి వంతుడని తనతోడి నరులకు (పబోధములొనర్చుచు 

తనతోడి నరులకు బాధ భయాందోళనలను చేకూర్చి వారిమనస్సులను 

తోభింపచేసిననాడు, వారియావేదనాగ్ని వదలక దుష్టమతుల వెన్నంటి 
కస్నిరు గార్బించకవదలదు. 

"దేవుడు లేడని మానవుడు పలుకుచు [గంథరచనములోనర్చి 
(పజలకంటించి. [పడారముసాగించినను, తనతోడి నరులకు బాధ 
భయాందోళనలను కల్సించక _ యసత్యములాడక, అ క్రమకర్మలను 

చేయక తన విధ్యు కృధర్శకర్శల నిర్వ ర్రించిననాడెట్టి బాధలు లేక 
సుఖ సంతోవ లాభకీ రులను పొందగలడు. 

థర్భము బహుసూత్ళుమై భాసిల్లు చున్నది. ధర్భరహిత మైన 

దానమువలన నరునకు వుణ్యమునకు బదులు పాపమే సంభవించుచున్నది. 
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ఒక భిక్సునునకు సాదము (పసాదించెదమని వానిని గుమ్మమువద్దనిల్సి 

తమ పొట్టలునింపుకొనెడి గృహోధికారికి గృ హోధికారిణ్కి పాపమే 
గలుగును. 

వ్య క్కి? తనతోడి మనుజుడొనన్పెడి సత్క-ర్భసిద్ధి కై ధనమును 
దానరూపముగ యిచ్చెదనని నోటాడిన నుడిని సమయభంగములేక 
"దై వార్పణమని భక్తితో సమర్పించవలెను. 'దానము-ధర్భమూ” 
శెండింటిని నరుడు పొటించినవాడై పూర్తిఫలమునువొంది సుఖసంతోష 

సత్కీ-_రులతో వెలుగొందగలడు,. 

వ్యక్తి? తనతోడివ్య క్రితో ధర్మ కార్యముల్నక్తై విరాళమిచ్చెద 

నని వాగ్దానమొనర్చి సమయమునకివ్వక యెొన్నియోనూరులు తన 

గృహాముచుట్టు (పదకుణములు చేయించుచు ధర్మ కార్య సిర్వహకుని 

మతిని హింసిం చెడిస్థితి బహుశో చనీయమైనది. ఇట్టి ధర్మ రహితమైన 
దానకర్శము వలన నరునకు పుణ్య మునకు బదులు పాపమే సంభవించు 

చున్న ది. 

కర్మసిద్గాంతేమునందుగల రహస్యమిట్టిబేనని (ప్రతిపాఠకసోదరుడు 
తెలిసి ధర్మాత్ముడై దై వకృపకు పాత్రుడై తరించవలెను. పెద్దలతో 
నరుడు, ముందుమాపు లేక మనోవేగముతో చాభాకరములై న మాట 

లాడిననాడు వాని వ్యక్తిత్వము కలువీతముగును. వ్య క్కి త్వేమును 

గోలోయిన నరుని సంఘము హేయదృష్టితో చూడగలదు. 

నరుడు లోక వ్యవహార కర్ణములందు తోడినరులతో నోటాడిన 
నుడి ననుసరించనినాడు పరపతి చెడి పలుకుబడినశించి సంఘ గారమును 

నోల్చ్పోవును. ఇట్టి నీతిలేని మానవునశేట్టియాపద  సంభవించినను 
సంఘము కన్నె తి మైనచూడక చేషముతోనుండును. నీతిలేని వాడు 
కోతికంశు పాడు అనెడి నుడి మరువరానిది. 

నరుడు లోకమున ఉద్యోగ వ్యాపార వ్యవసాయ సేవ కాది కర్మ 

'లెవ్వి యొనర్చినను నోటాడిన నుడులను పాటించక దేవుని పోడళోప 



కర్మ సిదాంతము 269 
ణి 

చార విధులతో యారాధించినను దేవుని సత్యశ క్రి |ప్రసించజాలదు, 

"జీవుని సత్యశ క్తి నరునివై (ప్రసరించనినాడు కోటీశ్వరుడు కూటికిలేని 

వాడగును, చశవర్తి సేవకునిగా మారగలడు. 

ధర్మమును, దైవమును జ్వేషించిి ధనమును (ప్రేమించి 

దురాశకులోనై న నరులు వారి కుటుంబములు అా క్కాలి కాభివృష్టి 

చెందినను కడకు కృష్ణపవ. శశొంకమువలె కీయమై బహుబాధలకో 

లోనగును, 

4 - కళళ ద 53 పెట్టిన వానికిపుట్టిన చేసాటీ”  “లఅట్టుపెట్టిన అవు కు అట్టున్న ర 

“పిన్టేవాడు మనవాడై తే కట్టకడనున్న సర్వము లభించగలవు” 

“పుణ్యముక్ "లది వురుషుడు చానముకొలది బిడ్డలు” “కొండంత తెలివి 

కంకు ఆవగింజంత యదృష్థమే మేలుమట్టినినమ్నిన మా ధవునినమ్మిన 

నరుడెన్నటికి చెడడు”“ పెద్దలమాట వెరుగన్నవుమూటి” “చెరుపకురా! 

చెడెదవు, ఉరుకకురా! పడెదవ్రు” అనెడి సామెతలు చెద్దల స్వానుభవ 

సూక్తులే! ఇట్టి సూక్తులు సర్వదా సర్వజనశిరో ధార్యములు, 

"తెలివి, యుక్తి? వక్తి, భక్తి, విద్య సంఘబలము, బలగము 

పలుకుబడి, గలవ్య క్తి కి ధనలోపము, దర్శిదము. ఈ తెలివి యుక్తి 

వ క్షి "మొదలై నవి మచ్చున క్రై న లేనట్టివ్య క్తి కి వద్దంకేడబ్బు, ఈ 

దివిధ వై రుధ్యములకు కారణ మేమి! 

అజం ఆలీ "విమ దీ కస జొ నలు 

వెట్టి సుట్టినవాడొక్క-డు. వెట్ట వుట్టినవాడొక్కా-డు --- 

మానవుడు కర్తవ్య కాలమున లోభిమై ధర్మ కార్యములందు 

పాల్లొనక డె వచింతన లేక కవిపండిత బుధజనాళిని గారవించక నిరసనతో 

చూచినను, చేవుజేలేడని వాదనలు సాగించినను, గతజన్నః కాలము 

లందొనర్శ్భిన దాసకర్శ్మల (పభావముతో సుఖి సంతోపాదులను పొందు 

చుండును, 



270 కర్మ సిద్దాంతము 

నరులు కర్త వ్య కాలములందు సంఘమున కుపకార కర్ణము 
లొనర్శ్భినను, అవకార కర్శములొనర్చినను గతకాల కర్మల పభొవ 
శ్ర క్రి కరృవ్య కాలకర్శల పభావమునకు మిక్కు-టమై బలమెననాడు 
దాని | పతిఫలమే జీవితములను వరించి కన్నీ టికి పన్నీ టికి గరి చేయు 
చున్నది. 

ఈ కార్య కారణ పూర్యాపర కర్ష పభావబంధము చే, లోకమున 
చెడ్డపనులు చేయువారికి పన్నీటిస్నానము. మంచిపనులు చేయువారికి 
కన్నిటిన్నా నము కొందరియెడ సార్థ కమగుచున్నది. 

భూతభవిష్యద్ వ రవూనకాలములందు నరులొనర్సిన సత్కర్మ 
దువ్క-ర్భ మిశమకర్శల ఫలములే వారివారి సుఖ దుఃఖాది ద్యంద్య 
ములకు మూలములై (పథానములై కన్చించుచున్న వి, 

వ్యకి యంతనగాప్పవాడై నను బహువిధభాపాకోవిదు డై నను, 
యాతని గుణకర్మ్మ ఏిధివిధానములందుగల మంచి చెడ్డలను లోకము 
వదలక చుక్కా-నివలె నోచరింపచేయుచున్న ది. 

ధనాశాపాశబద్ధుడె లోభియ ధనకాంశ్రాతపనతో "దై వచింతన 
లేక, వివిధ న్యాసంగములలోచిక్కి- చరించెడి నరుడెంత మేధాశాల్రి 
మైన ఐశ్వర్యవంతుడై నను వానిహృాదయమున కానందము, మనస్సు 
నకు శాంతి, "దేహమునకు సుఖము, సమాజమునందు సద్యసస్సు, 
లభ్యముగాజాలను. ఇట్ట నరుని గుణమునకు తగినట్టి వీరుదును సంఘము 
సమర్చించగలదు. సంఘ మొసంగిన దుర్భశమును నరుడు పోగొట్టుకొన 
జాలగు. 

నాటినుండి నేటివరకు సంఘ మొసంగిన దుర్యశ వాక్యములు 
[పతికులమును వదలక వెన్నంటి వేటాడు చున్న వి. ఆదికాలమున గుణ 
కర్ణవిధులననుసరించి మానవులకు కులమావరించినది. ఆ నాటి నరుల 
గుణకర్భవిధులలో నేటికాలవు నరుల గుణకర ఎ నిధులలో గొప్ప షి 
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శావముము కలిగినది. ఈ పరిణామముచేత (వాహ ణు లెవ్యరో! 

న 
లేని వారెవరో! నరుల వేపభాపాది వృత్తులవలన . గుర్తించుట 

కవకాశములేదు. మేకవన్నెపులులవలె సంఘమునందు కొ"ందరు లోక 

వ ర్భనములందు వ్య కృమగుచున్నారు.. ఇట్టి. మేకవన్నెపులులై న 

నరులశే' చేటికాలమున సమాజమునందు (పభుత్వరంగమునందు పలుకు 

బడి పాచ్చుచున్నది. నిజముచెప్పెడివారికి పై సాబుణమివ్వరు. “కల్ల 

మాటలతో కాళ్ళను రత్నాలసి, మట్టిని బంగారమని తోడివారిని 

నమ్మించి వారి ధనమునులాగి సంతఖర్చులకు స్వాహాచేసి లోకులకు 

-జైలియనిశీతిలో ధనమును -భ[ద మొనర్చి కాళ్ళుజాచి వట్టిచేతులుజూపి 

లోకమునకు టోపీవేసెడి నీచముతులై న నరులశే లోకము దాసోహమను 

చున్నది. ఇట్టి సీచముతులొనర్చెడి పరాపకార కర్మల ఫలము “వృధా 

కాదు “పాపము పచేండ్లురా! పాపాతుడా!” అనెడి యార్యో క్తి 

ఏశవలన సార్భ కవముగును. . 

చాహ కేతరు లెవ్వరో! విద్యాబుద్దులుగలవా రెవ్వరో! విద్యాబుద్ధులు 

“జాలరి నీటిలో వేసిన గాలమునకుగల “యెరను" అసించోచాప” 

గాలమునచిక్కి- మరణించిన?” రీతి. కలిమానవుడు దరిలేని ధనాశకు 

ఇానిసయె యున్న ధనమును గోలోయి దుఃఖమునొందుచున్నాడు. 

“డు ర్రాశదుఃఖము చేటు. 09 

-జీవుడుగలడు. నరులొనర్చెడు కర శ్రలకుసాత్.. . కర్ణలకు తగిన 

ఫలములను (పసాదించగ లడు. తప్పూచేసినవారిని తప్పక శివీంచగలడు. 

అనెడు సూక్తులను నేటికలికాలమున నూటికి డెబ్బదిమంది నమ్మి 

చరించుటవేదు. 

కొందరు, రకరకము'లై న కల్పితకథలను కభ్యాపదర్శనములను 

చదివి, మాచి, బేవుడున్నాడో! లేడో! చునకనవసరము. ధనము సర్వ 

సుఖములకుమూలము. సమస్తము ధనముగలవానికి వశేముగును, 



272 కర్మ సిద్దాంతము 

ధనములేని నరుని బేవుకు రవ్నీంచి పోమించగలడా! పాప వుణ్యముల 

(పస్తావనయీలేదు. అన్యాయ్యాకమ దౌర్జన్య హింసాది ఘోరకర్శము 

లొనర్సినను థనముగలవాని శెట్టి చాధలులేవు. ఆ ధనముతో పిన్న 

విదలందరని మానము! ద వేయించవచయ్మను. మహాకవి (శ్లీ, బలిశేపలి 

లకీ కాంతముగారు ba రచన గ్ర) సత్యహారిశ్చం దనాపకములో 

“ధరణీలో . వొంగతనములో దొరతనములో భాగ్యవంకునశేదై న 
బాధలేదు” యనెడి నుడిని సాకుగా వాకొనుచున్నారు. ఆ మహాకవి 
గారి సూ క్తులలోని భావములు వేరు. ఆ కధలోని పాత్ర పోవణరీతుల 

కనుగుణముగ పొత్రలద్యారా సూ కులను పలికించిరి. ధనముగ లనరుడు.. 

పర కాంతన్నుపేమించిన పరులధ నమపహరణ మొనర్చిన, అసత్యములాడి 

నను సంఘము ధనవంకుడని, వ్యభిచారియని, చోరుడని, అసత్యవాది 

యని నాకొనుటకు ఛభయపడుచున్న దని వారి భావన, 

సంఘము భయపడి గుణహేనుడై న యా ధననంతుని వదలినను 

వాసి పాపకర్మలు పక్వమైననాడు కాలము వదలదు. ఆ కాలస్వ్యరూవు 

డైన “దేవుడు” తనశ క్రితో సంఖుమునకు జాగ్భతికల్టంచి గుణహీను 

డైన ధనవంతుని నామరూపాలు లేని దుస్థి తిని కల్పించగలడు, కంటికి 

కన్పించని శ క్రియే దేవుడు. ఆ చేవుడే జగన్నాటకస్నూతభారియై 

జీవులను నారొనర్భిన కర్మ ఫలానుగుణము లైన కథలతో నాటక్ ములను 

నడిపించుచున్నాడు, ఈ తెరచాటు భాగవతమునకు కర్త, భర్త, 

హర, బేవుడు. 

“థరణిలో దొంగతనములో దొరతనములో భాగ్యవంతున 
శేదై న బాధలేదు.” అనెడి నుడిలో నొకరహస్యముగలదు. కవి 

మ స్ప్వకములోని లోతులు వానిరీతులు కవులే యిరుక యునెడి రీతిగా 

దొంగతనము, వ్యభిచారము, ధనవంతుడు వేయుననెడి భావము కవి 

గారికిలేదు.. ధనముగల నరునకు, సద్దుణములు లేనినాడు తీరని యాశా 

దాహముతో తృ పి లేని విరహముతో పరుల కాంతాకనకములనాళించి 
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శునకమె 'హేయకర్శలొనర్భుచుండును. వాని పాపళకర్మములు పరిపక్వ 
మైన దుష్టదివసములందు గుణహీనుడై న ధనవంతుని సంఘమే ద్వేష 
రోపాలతో విజృంభించి వాని నూన |పాణములను కబళించివేయగలదు. 

“దేవుడున్నాడా! లేడా! యనెడి (పక్నకు సరియైన సమాధానము 
పాఠకుల కీ వ్యాసపఠనమువలన బోధపడగలదు. బంగారముతో చేయ 
బడిన న స్తువును “చందహోరము యని జనులు చేరువెట్టిపిల చినను 
చంద్రహారముగ కన్పించెడి యా వ స్తువు బంగారముగచేయున్నది. ఆ 
చం దహోరమును మూసలో కరగించి సూర్యహారముగ తయారుచేసినను 
బంగారమునంబెట్టి మాక్చు కన్పించుట లేదు. నామరూపాలను తీసివేసి 
నిజముగ చూచిననాడు బంగార మే. అేరీతి నామరూ పాత్మక మైనట్టి 
జగత్తును సత్యదృష్టితో చూచి నామరూపాదులను తీసివేసి సత్యము 
గుర్తించిననాడు జగ త్తులేదు, సర్వము నిత్య సత్య శివ సుందరాత్మక 
మైన వై తన్య త త్త్యమైన పరమాత్మయే మిగులుచున్న ది. 

(పజలు (పతిరోజు "దేవుని విచ్చితలీలాస్వరూపమును దర్శించు 
చునే యున్నారు. ఈ రవి శళి తారకాది భూనోళ పర్మిభమణము 

లన్నియు దేవుని దిన్యావ్యయ నుహాశ క్రితో జరుగుచున్నవి. భగవా 
నుని శాసనాపరమగు భూచక్ర పర్మిభమణమునందుగల పరిణామ 

భేదములే కాలచ[కమునందుగలిగడి బుతు భేదములు, కృష్ట శుక్ల 

పతీ, నత్మతాది దివసములు. 

నరుల మతములు మార్షములు వీధులు విధానములు రుచులు 

భీన్నములై నను శత్వుత్పిపాసాది బాధలుదు, సుఖదుఃఖాది విషయము 

లందు, చర్చ; రక మాంసాదులందు, సర్వులకు సమానత్యమె 

సాతొత్క-రించుచున్న ది, 

సర్వమానవుల చర్చ రక్ష మాంసాస్థి రూపములందు, శ్రుత్పిపా 
నాది బాధలందు, సుఖదుఃఖాది విషయనులందు భేద మేన్నూతము 

35) 
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కన్పించదు. వారివారి మకులందు గతులందు సాగించెడి కర్శములందు 
భేదము కన్పట్టుచున్నది. 

ఒక గొప్పయంతముద్యారా పనిచేయు. వ స్తువులరూపములందు 
వానినాని పనులగమనములందు ఛ్రేదముండినను, యర్మత్రమును కదలిం చెడి 
విద్యుచ్చక్తి క్తియొక్క-టియ్. ఆటే విధముగ మతములు మత్మప్రవ క్ర కలు 
ఏధి విధానములు, వార్కి ప్రబోధములతీరులందు 'ఛేదముండినను వాశెల్లరి 
ధ్యేయము కడకు చేలెడి గమ్యము యొక్కటియే! 

శ మహోవిమ్షువు నాభికమలమునందు చతుర్ముఖ బహ్మ సంభవ 

మొందెను. (శ్రీ) మహావిష్ణువు ఢర్శపక్ని- శ్రీ లశీ-చేవి, శ్రీ చకుకుఖ 
(బ్రహ్మా చేవుని పబ్బవురాణి  వా్లేవతమైన (శ్ర సరస్వతీ టేవి. 

విద్యా ధనములకు పొ త్తుకుదురదు. అతాకోడర్యడకు 
ఐకమత్యము లేదని పూర్వకవులు. వారి రచనలందు వర్గనలు చేసిరి, 
ఐనను నిజము చెప్పవలసినచో (శ్రీ క్రేన్ల చేవరాయలు వారు (శ్రీఅల్లనాని 
పెద్దనామాశ్యాది కవిశేఖపులన బంగరుపల్లకీలలో యెక్కించి గజా 
రోపహాణాది మహోత్సవములు చేయించి కవిరాజలను చె దై వములవలె 
భక్తితో పూజించి భునసనా నములొనర్చిన విషయము చరిత చెప్పిన 
సత్యము, 

జేవ్రని ఇసనానుముతేములైన కవితలకు కధలకు సంఘము 
నందన్ని వేళలయందు సరియైన గెరవాదరణములుగలుగుచుండును. అతా 
కోడలు యిర్యురు భగవానుని శాసనములను శిరసావహీంచనలసిన జే, 
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సంఘగ "రవధూరు డై పృనికినాలినవాడగును. *భగవద్భు క్రి క్రి 5 ధర్మగుణము 
లేని నరుజెంత విద్యావంతుడై నను, మైశ్వర్యవంతు డై నను (ప్రయోజ 
నము లేదని సత్యము బుజువగుచున్న ది. 
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కర్మ సిద్ధాంతము 861 

ఏమిలేని దానికి సున్నయను భానమెట్లు న్యవహరిం వెద మో! 

భగవానుడు జీవుడు లో శేశరుడను పదములకు నిటు వే సంథావించు 

కొనవలెను. 

లేదని పలుకుటకు సెతము నాలుకొకటి పనిచేయవలయును. 

లేదనగా, స్థిర త్త ఏములేక పరిణామాత్మక మైనదని తెలియవలెను. 

కంటికి (పత కుముగా కనుపించెడు నీ స్థూలజగత్తును మహోత్ళులు 

మిధ్య, (భాంతి, మాయ, వట్టదని సెలవిచ్చిరి. ఆ మహాత్ములు 

ఇెప్పీన వాకళ్ణిములలోని సారాంశ మేమునః! స్థూలముగా గోచరించెడి నీ 

చేహాదులన్ని యు కాల్మకమమున పరిణామ మొందవలసినడే తప్పదని 

తెలిసి మాయ యని వాకొసిరి. 

రూపముగల [పతి పదార్భమునకు నామమేర్పడియున్న ది. సర్వ 

నామ రూపాదులకు మూలము 'చేవుడు” దేవుడు యను మయొకానొః 

శ క్రినుండి సకలోత్ప త్తి కలిగినది, నరుడు చేవుడై వెలుగొందుటేే 

విశిష్టకర్నము లెన్నన్నో చేయుచున్నాడు. 

ఒక. మతమునందున్న వ్యకి, వేణొకవ్య క్తి చరించెడు 

మతమును మతేసిద్ధాంతేములను, నా సిద్ధాంతములను రూపాందించిన 

[పవ కృలను దూప్వుముగా మాంద్యముగా సంభాపిం చుట, నెంతటి 

వోచనీయ తూ! నిజము తెలిసిన పెద్దలూహించి సొరాంనమును (గ్రహించి 

తనతోడి సమాజమునకు సత్యమును నచ్చచెప్పి జాగృతిని కల్పించుట 
నెంతయో |శేయస్క-రము. 

"దేశకాల పాత గమనముల ననుసరించి యదై (తే సిద్దాంతమునే 

చె పత సిద్దాంతముగ విశిష్టాద్వెత సిద్ధాంతేముగ తడితరమార్ల ముల 

నెన్నింటినో స్పష్టీకరణ మొనర్చిరి నాటి యాచార్యులు. 

స్వార్సము నశించి సమ త్వదృష్టి సమాజమున కలవడిననాడు 
లోకమెంతో యానందమును పొంది నిత్యనూతన కాంతులతో కళకళ 
లాడును. 

46) 
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మార్షములు వేరైన మార్హ ములన్నింటి భ్య్యయ మొక్క-టియె. 

మునులు వేరెన చైతన్య మొక్క-టియీ. ఆహారఏవిహార ములు భిన్నములై 

కంటికి గోచరించినను తృ ప్రీియొక్క-కు. జాతులు వేరైన జాత మొక్క 
టియే. చేవాలయాడి రూపములు భిన్నములై నను యర్పనపూజాది 

చే_0కర్య ముక్క-టియె. మం|కాంగము వేరె నను మంతార్డ 

మొక్క-టియీ. 

(పాకృతకర్శ వాసనా పరంపరలకు వశులై న నరులు మందిరము 

లందున్నను మహారణ్యములందున్నను మన్నోపవృ త్తి నొశేవిధమున 
పరిభమణ 'మొందుచుండును. [పయత్నము ధృఢముగా చేయుకొలది 
(పయత్న (ప్రభావము పరిసరవాతావరణ (పాబల్యము కలిసి వారుచేయు 
కర్గుల కనుగుణముగా వ్యక్తి పరిణామము చెందుట పరిపాటియె 

యున్నది. 

ఈ కార్య కారణ సంబంధముతో కాలగమనమునందు సమాజము 
సహజముగా సగుణోపాసన కొన్నినాళ్ళు నిష్టణోపాసన కొన్నినాళ్ళు 
విధిగ నాచరించినది. 

సగుణోపాసకులకు నిర్ణుణోపాసకులకు సమాజపరమైన ధర ము 
లకు మార్పులు లేవు. యే మతమునంచై నను పర ,న్ర్రీని | శుమించుట, 
పరులసాత్తును మాయతో కబళించుట. తోడివారి హృదయములకు 
బాధ, యాందోళనలు కల్పించుట యన్యాయ్మా క్రమ దౌర్జన్య హింసా 
దుల నవలంవించుట అసత్యములు పలుకుట, హత్యలు చేయుట తగదని 
పాపమని దుఃఖమునకు మూలమని నరకావాసము వేకూరుననియీ 
(ప్రబోధము వేసినవి. 

(హాందవ మతమునందున్న శ) కంచర్భ నోపరాజుగారు, 
మహమ్మదీయ మత|పన క యగు శీ భక - కవీరుదాసుకారిచేత 
తత్రోప'బేశమును పొంది శిమ్యడై కులమత (ప్రస కిని విడనాడి 
శ్రీరామ నామసంకీ ర న 'మొనర్చరి, 
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"మాొందవ (| యాలి ర. 
మాగా మశోద్దారకులై (తికాలజ్ఞ లై మహోజ్ఞ్యల భవితవ్న 

వాణిని (పజలకందించి “బవ్మాసత్యం _ జగన్నిథ్యా”” యనెష్ 

భారతీయ సిడ్దాంతమును | పచారమొనరి కందడిమువంాయపాలో జీవ 
~~ మ్, cn 

యే అ 
చే లోనో 

నమాధి చెందిన CE శీ పోతులూరి (ద హాం! ద సన్షురున్వామి 

వారిని వముహవ్నుదియ స Ya న న. @ మతేస్థుడగు శీ సిద్దయ్యగారు. భ క్రిళ 

సేవించి పరత త్త విషయ రహస్యములను తెలిసికొని ముకుమాల 

(గామమున నిర్యాణపథము నొంది, లోకమున “|బకా శ్రమంతటి గప్ప 

సిద్దునంతేటి శిష్యుడు లే” డనెడు వాణిని సార్ధక మొనరిం చెను. 

ఒకచోట మహమ్ముదీయుడు గురువై హైంచవుకు క్షన్షి 

డయ్యిను. ముజటొకచోట హెందవుడే గురునై మహమ్మడి యుడు 

శమ్యుడై చవరదించిను. ఏనియంత రార్భమును దివ్వ పరిశీలన మొనక్సి 

పరామర్శ వేసిననాడు సర్వులకు సత్యము బోధపడును, 

మాందవ - మహమ్మదీయ - నామ - రూప కుల - న్నోత - 

జాతేములు [(పధాననులు గావని, గురుస్థానమునకు గణషియ మైన 

గుణమే _పథధానమని గత కాల చర్మితలవలన బుజువగు చున్న డి. 

సద్దుణ గరిష్షుడగు మానవు జే తెగకు చెందినను సమాజమున 

కాతడే యాదర్శ్మప్రాయుడు. యార్హ ధర్మ కగ్భవిర్వాహకుడని యాతిని 

చేతలచే లోకము జాగ్భలిని పొంది శొంతి శుభశ్రీలతో వెలునాొంప 

గలదని 'తలియవ లెను, 

విశ బాహ్న్మణ వంశమున యవతరణ  మొందిన శ్రీ పిక 

న | 
రా చు ,న్యు స 

(బే శ్రం్యదులు సైతము మాదిగ
 క్షక్క-య్య గారిని మహ మృ్మడెయు గు 

సిభ్దయ్య గారిని తన ప్రియశిషమ్యలుగా స్వీకరించి పరకివ యోగ మును 

య 

“తెలిపి జీవన క్రిని (పసాదించిరి, 

నీ ఏర; బహే0, దుసి విశాలదృష్షిని, కన్నకొడుకులై న | పోతు 
(‘ (దై వారా రలు లకీ అ 1 మహమ] 

లూరయ్య మొదలైన వారెల్లరు భౌొతికదృష్టితో అపో ! మహావి 
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దీయుడగు సిద్ధుని కొెడజాతివాడె న కక్క-ని మన తేండిగారు చేర్చుకొని 

పరత త్తే వ్షయ రహస్యముల నామూల్మ్యాగముగ బోధించి వర్ణ 

వ్యవస్థను వమ్ము శ్రచేయుచున్నా రను” ధోరణిని గుర్తించిన తం డిగార్సు 

శీ వీర బహ్మో దులు, “కరీ! విరు నా ర కృమును పంచుకొని 

కుమారుల జన్నిం చలి రేగాని, మేను నేనులకుగల సంబంధమును 

గురించచశై తిరి, _గుణగరిష్లులెన రో క్కు య్య - సి ద్ద య్య "లే 

నా కనుంగు బిడ్డలు నా పూజకువారే య రులు, భౌతికబంధముతో 

మా జనకుడని మా కులము, మతము గొప్పదని (ప్రాపంచిక విషయ 

లంపటమున చిక్కి సత్యదూరు లై రెంటికి చెడినవా రై తి” రని పరిపూర్ణ 

దృష్టితో (పవచించిన (శ్ర ఏర్మబహ్మేర్యదస్వావివారి దృపఫ్టియు 

యదై (త తత్త్వమునే (ప్రతిపాదన చేయుచున్నది. 

శీ బ్రహ్మ, వివ్షు, మహేశ్వరః శక్తి, గణపతి, నారసింహ 
మూర్తులం చేమూ ర్తి నాశాధించిన నరులై నను యున్నదొక్క-టియే 
యని సత్యమును గుర్తించిన నా డన్నిమతముల వారా సత్యనిత్య 

సనాతనళ క్రి యందు తాదాత్మ్యము చెందవలసిన బేనని సమ్ములించక 

తప్పదు. 

సర్వము తేణతయేణమునకు కంటికి నోచరముగాని సూత్మపరిణా 

మము చెందుచున్నది. ఈ పరమసత్యమును గురించి ధర్శజీవిత 

గమునమును సొాగిం చెడు వారరుదై రి, 5 

తనలో చెలునగాొండెడి పరమాణువగు శుద్ద తన్య త త (మును 
రం రాలా స్ 

దర్శించుట కై (పయత్నము చేసెడవారు నూటికొక్క-రా ? వోటి 

కొక్కరా? యనెడి సందేహమే (పతివ్య క్రి సృృతిపథ మున పరువులు 

తీయసాొగినది. 

అద్వైత త త్తేదర్శను లైన మహాత్ముల దివ్వచరణ సాన్నిధ్య మే 
భవబంధవిము క్రికి రాజమార్లము, అట్టి సద్దురుస్వామి చారి దివ్యా దేశ 
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ములలోని (పతిసూ క్రియు ముముశత్రువులకు సోపానమార్షమై ఛ్యేయ 

స్థితికి (పభానమై బరగుచున్నది. 

శాస్త) గురు; (పమౌణ వాక్యము లహారహాము వినినను, 

దుష్ట్రబుర్గులు౫ ల నరులు వారి నారి సహజములగు కుమార్షములను పిడ్డి 

(బతుకజూలరు. కారణమేమి * అనాదిగా జీవుల వెన్నంటి వచ్చెడి 

శామకోభాది గుణస్వరూప. స్వభావములే (పబలకారణములై సమాజ 

మునకు (పత్యతీము లగుచున్నవి, 

ఇట్టి దుష్టగుణ భూయిష్టులెన నరుల నానాటి పెద్దలు సమాజ 
9 ఒద a ఆం 9 | 

బపిహ్క_రణ మొనర్చి వారికి (కొత్తనామములను సృష్టించి వ్యంగ్య 

ముగా చూడసాౌగిరి. 

ఇట్టివారు నేటికిని వారి నై_జగుణ వికారములను వదలి మంచిగా 

(బతుకుటకు మనస్సాప్పక నింద్యకర్మములనే చేయుచు నింద్యముగా 

నిరసనగా చూడ బడు చుండిరి. 

ఈ రకములై న మాననులలోగల గుణగరిష్టులను, సత్య దృష్టీ 

సమైక్యదృ్టిగల విజ్ఞాలై న పెద్దలు, వారి నీచస్థితినుండి యుద్రరణము 

గల్టిఅచి వారికి తగిన స్థానమును రూపొందించి నా - ని భేదములేని 

యడ్వైతస్థితిని గల్పించి గుణగరిష్టులందరి దొకేజాతి యనెడి వేద 

వాణిని సార్థక మొనర్చి సర్వస్వ్యతంతు లె సమాజాదరణకు పాత్రులై 

సద్దురుస్వాము లై; మామాజేకుతో చరించెడి మానవులకు భవతరణో 

పాయమును మాపి సదా  యోగానందాను భూతితో విలసిల్లు 

చుందురు. 

నిర్వికల్ప సమాధిలో, “యలలు లేని సము[దమువ లోనొప్పా జెడీ 

సద్దురువులు మనోసంచారమును నిరోధించి యోగానం దాను భూతితో 

కాలాతీతులై. పరిపూర్ణ స్థితి చెంది భాసించెదరు. 
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అట్టి సద్దునువులు దప్ప తదితరులగు కవి పండితగాయక విద 

ద్యతంసులు సెతము మనః [పవృత్తులకు లొంగి మనోవై ఖరి" 

యనుసరించుచు కాలగమనమున నెన్నటికో వారి వారి స్వయంకృళా 
పనాధములను నెమరు వేసి సంస్క-రించుటకు సపూనుకొనెదరు. అప్పటి; 

వారి జీవితములు పరిసమా న్నీ నొందును, 

[పారంభదళలం చేసద్దుణముల నలవరచుకొని సత్యజీవితయాన 

మును సాగించెడి నరులెంతో వుణ్యాతు శ్రలని తెలియవలెను. జన్మాంతర 

పుణ్య సభావముతో భువి నవతరణము నొందిన మానవులకే బోధలు 

"లేకనే వుణ్యవ రృనులై యాదర్శముగా వినిర్మల ధర శ్రజీవితగ మనమును 

సాగించుచుందురు, ఆచరణములేని వాచావేదాంతులవ లె కొన్చలట్టక 

నిరాడంబరులై హౌొనముగా సరళమైన వఏిధివిధానములతో నొప్పారు 
చుందురు, 

అట్టి వుణ్యవర్శనులైన త్రీ పురుషులు “*పసిడివ లొ చాహ్యాడం 

బరములై న ధ్వనులు లేక హీమాలయమువలె శాంతితో సు[పసన్న 

భావముతో సమాజమునకు కన్సట్టుచుందురు. 

చతుష్పన్థీ కళలకు నిలయమైనది నూనవుని హృవయము. అట్టి 

యనంతేశ క్రి మానవుని పహృదయాంత రాళమునందు స్వయం వ్యకృమై 

బరగు చున్నది. 

ఆ దివ్యాత్శ మహోశ కిని మానవుడు [పయత్నముతో థీశక్తి 
షభ వాన్వితు డై తన నశమందుంచుకొని యాత (శరణాపరమగు మహో 

"కార్యముల 'నెన్నింటినో చేయుచున్నాడు, 

“వెలుగు బయలు జ్యోతి శ్రి జ్ఞానము పరమాళ్శ, పర 

(బ్రహ్మము అచలము పరిపూర్మ ము అఖండము మోతీము, ము క్తి 

3 వ€ వి మ్ య_వల్యము సాయుజ్యము సిర్వి కారస్థితీ బీవబహోక్యము యో 
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సమాధి లయసిద్ధి జన్ఫ నాహిత్యము మహోని ర్వాణను మొదలైన పద 

జాలముంతయు యదైతమునే బోధించుచున్న వి, 

అరివడ్యర్ష ములను ఛంజించి సిత్యళుద్ధాళ్ళు లై పరోపకార 

పారీణులై ద్వంద్యాతీతు లై వెలుగొందెడి మహాత్నులు, సర్వభూతా౭త 
రాళముల యందున్న పరమాత్నను దర్శించి "దేహభావనలు. లేక 

గారవించుచుందురు, 

(పతియుగమందు సృష్టిస్థితి లయములు మూడు విధిగ జరుగు 

చునేయున్నవి. ఈ పరిణామమును నిరోధించి త త్వీజ్ఞులైన మహో 
యోగులు [పకృతి శక్తులను జయించి జిలేర్యదులై భూగర్భబిలముల 

యందు యోగనిషా గరిష్టాత్ము లై వెలుగొందు చుందురు. 

“పెద్దవారి మాటలు పెరుగన్నప్రు మూటలు యనెడి లోకో క్రి 

స్వానుభవ మైనది. మానవుని పుణ్యము పరిపక్వమై ( బహ్మజ్ఞ లై న 

మవోత్నుుల దర్శనము లభించినను వారి స్థితిగతులర్థము 'కానేరవు. 

లోకపు వదంతులనే నమ్మి మహాత్యులయెడ నవిశ్వాసముతో మెలగు 

చుందురు, 

లోకోద్ధరణమునశై భువి నవతరణమొందిన  సద్దురు'చేవుల 
చరణ సన్నిధి లభించిన మహాపర్వ్య సమయములందు మ్యూతమే నరు 

డుద్ధరణ ముందుట కవకాశ మేర్పడును, 

అట్టి మహోవ కాశమును విజ్ఞులైన నరులు జారవిడచి తదుపరి 

చీంసనించనను లోకనుంతయు చరించినను నిజమైన |పయోజనమును 

ఒడయజాలరుం 

కొండబిలములు మహారణ్యములు గాలించినను నరునకు సంసార 

బంధవిము క్కి చేకూరదు, దీని కీలకము నరులకు వారి వారి హృదయ 
గుహలం చే మరుగ్లై యున్నది. . 
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ఆ మరుగు తెలియుట కై నిజగురుని దివ్య చరణసన్ని ఢి 

సద్భక్తితో చేరి నరుడు |ప్రార్థించినతజి సుళువుగా మూలస్యూత 
రహస్యములను నిజగురుస్వామినారు పరమ[పేమతో బోధించి తరింప 
చేయుదురు, 

మార్గములు విధులు విధానములు -నెఖరులు రూపములు 

భిన్నములై నను తుట్టశుదకు జీవులందరు పొం'ెడి నిత్యశుద్గ బుద్ధ మైన 

సత్య నిత్య సనాతన పరంజ్యోతి మొక్క-టి యె. 

ఆ పరంజ్యోతి యందైక్య మై స్వ(ప కాశముతో "వెలింగెడి స్థితిని 

వా గూపములో యనుభూతి నొందుటకు ఏలులేనిడై భాసించుచున్న ది. 

సర్వసంగ పరిత్యాగు వై యాత్మదర్శన కాంయతో సదా యాగసాధ 

నలుచేసి పరిపక్యదశనొంది యోగమే తానై తానే యోగమై యదై సతీ 
తత్త స సిద్ధినివౌంది జరామృత్యు భయరహితుల్రై దివ్య యోాగసమాధిలో 

వెలు నొం'దెడ్ి సదురు శ (శ్రీ (శ్రీ యోగానంద నరసింహస్వామి 

బారిశే యెజుకై బరగుచున్నది. మరియు వారి పీఠాధిపతుల 
వినుకొండలో (శ్రీ యోగానంద మఠాధిపతుల్రై సదా ముముమీవులై న 

భక్తకోటికి వేదాంత [పబోధము చేయుచు (పశాంత హృదయులై 

(బహ్మవర్చస్సుతో (ప్రకాళించెడి సద్దురు (శ్రీ (శ్రీ) సచ్చిదానంద 
మేక కేశ్వరస్వామివారి కవగతమై యలరారు చున్నది. 

(పతి విషయ ద్యంద్యములోని నిగూఢత త్య మదై (తమునే 

(పతిధ్వనింప చేయుచున్నది. ఇన్ని రూపములతో వ్య_క్షములగు చున్న 
సగుణారాధనలోని మూల మద్వ్యైతమునే బోధించుచున్నది. సత్య 
మొక్క-టియే తత్త ఏ మొుక్క-టియే. దీనినే యడై పతే సిద్ధియనిరి. 

కృత లేత డ్యాపరయుగములు సమా ప్పి చెందినవి. కలియుగా 
రంభమాయెను, ఐదువేల సంవత్సరములు గడచెను. ఈ ఐదువేల 
సంవత్సరముల కాలమునం డెన్ని యో మార్పులు జరుగుచూ వచ్చినవి, 
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హైందవ మహమ్మదీయు లెందరో సీ భువిని పరిపాలనము చేసిరి. రక 

రకాల మతములెన్నో విజృంభించినవి.' (ప్రజాహృదయములలో కావుర 

ములుచేసి కాలగతి చెందినవి. ' ఏనాటి కానాటిశేదో యొక మతము 

ననుసరించి మానవుడు జీవించుచున్నాడు. మళతిలోని పవృత్సి ననుస 

రించి మతము ననుసరించిన మానవుడు తన స్వానుభవముతో' మతే 

స్వరూప స్వభావముఅను తదితర మానవులకు పొత్త ములద్యారా 

నందించి తా నీ భువి వీడి తరలుదున్నాడు. మతిస్థిమితములేని 

మానవున శేముతములేదని పాఠకో తృములు (గహించెదరు గాత, 

గడచిన కాలమునందెంద జెందరో రాజులై, మహోరాజులై 

రాజ్యములను పాలించిరి, ఆ పాలించిన రాజల హృదయములం 

డేభావములు జీర్ణి ంచినవో నా యా భావముల కనుగుణముగ వారి 

నారి స్వాధినములందు గల | పాంతములం 'దెల్లెడల వుత (పచవార మొనర్చి 

మారదర్శికు లై రీ. 
౧ ౧__- 

వెప్టవ మతమును శై వవుతమును తదితరములగు బౌాద్గజై న 

మతాదులను (పజాహృడథయములలో చొప్పించి పరిణామమున క్రై 

ముత పచారోద్యమముల కనువగు విభానముల నానాటి రాణాలు నిర్మా 

ణముచేసిరి, 

అంధ చేశమునందు వెష్టవమత (పచారమున కై యానాటి 

రాజులు నలుదిక్కు-లలో విశాలపాకార గోపునమంటప ద్భజాకోపణ 

రథాది నిర్శాాములను కోట్ల రూప్యములను వెచ్చించి సర్వజన 

హృదయ రంజకముగా న్మేతపర్వ్యముగా నోనర్చిరి, 

శ వమత ప్రచారమునకు శివభక్తి తత్పరులై న యానాటి 

మహారాజులే, వివిధశై ంకర్యములతో' నొప్పుచు విశాలములై విశ్రాంతి 

47) 
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దాయకములై హృదయ వికాసము నొంది పరమశివభ'.క్రితో. నలరా. 
చెడు రీతిగా, + భారత చేశమునందు శివాలయ నిర్మాణముల. నొనర్చిరి. 

' మహారణ్య వీ వృులయందుగల పెద్ద పెద్ద .కొండలోయలలో. 

సెతే మూానాటి రాజులెంతో (శచుతో వ ేర్పు చేర్పు లతో విశేవ. థన 

వ్యయములో మహోశ్ల్చి శ్రీ బజక్క-నాశార్యులవంటి మప హామేధానుల 

సహాయ సంప త్తి తో యానాటి మూనవ సమాజ పురోగతి కై, .మహాశిల్స 

సౌందర్యముతో. గోప్ప. గొప్ప యాలయములను. రూహందించి విశిష్ట 

మైన విశేసమొన. విధుల నలవజచుకొను . యోగ్యత సంస్కారమును. 

కలిగించి యా స్పిశత నభివృద్ధి చెందించి పరోపకారము పుణ్యమునకు 

మూలము, పరాపకారము పసమునకు హేతువచెడు తా త్ర క్ల దృస్థీని 

కలిగించిరి, 

ఆం[ధుల మహోన్నతదశకు కారకో లె లైన శ్రీ హంపి విజయనగర 

సొ[మాజ జ్యాధిపతులగు శ్రీ కృష్ణ చేవరాయలు వీలున్న. స్థలములందు 

మహోన్నతములై. న దేవాలయ సిర్భాణములను చేయించి స మూ రులను 

స్థాపించి, పూజాది వివిధ శ వే.0క ర్యములను నిర్భర రించు వ్య కు కుల కుపాధు 

సీను కల్పించి సర్వ్మప పజలు యాసికుల భయభ కు కులు గలిగి తల్లిదం[డి 
అవాలని ఇ = 

గురుడై వములను హద్దులను విడనాడనట్ట సా తక విధులను రూపొం 

దించి "తోక మునకు మహశోపకార మొనర్చిరి. | 

శ కృష్ణదేవరాయలు, ఏద్వత్క-విగా యక (ప్రముఖుల [కమా 

హ్యోనములతో తన సన్నిధికి రప్పించి వారి వారి గద్య పద్య శ్లో నో-క్రాద్ర 

మహారచనా వ్యాసంగమును సాగించి వులకితచేహు డై హృదయ 

ముప్పొ9గి వారికి తగినరీతి గౌరవమ ర్యాదలతో ఘనసన్మ్నానములు వేసి 
జగ ద్వంద్యు డై విలసిల్లీన మహ త్యాగి, క్రఛా పసి రససిద్దుడు నవరసా 

స్వాదనము చేసిన మహోచతురుడు. 

సదా తన ద క్కారునందున్నతములై న మహాకవి గాయక . విదం: 
ల రా ఇల్ల © ద్ద్ప్రీని జరిపించి కాళాథిదేవత దివ్భకృపకు పాత్రులై న మహామనీవీ.. 
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సాహితీ సమరాంగణమున విజయదుందుభులు (మోగించిన 

కనిరాజుల - నెందరినో, శ్రీకృష్ణ చేవనాయ. మహీపతి గాధాలీంగిన 

మొనరించి ఘనసత్మా-రములు చేసి వారి భవ్యరచనల నంకితముగొని, 

రవి శశి తారకముగ విరాజిల్లుచుండెడి లోకో తృర పురుషుడు, 

(శ్ర 'కాళిదాసవంటి మహోకవులు త్యాగరాజువంటి గాయక 

మణులు కృష్ణ్టరాయలవంటి (పభువులు అదిశంకరులవంటి గురువులు 

సావ్మితివంటి పత్మివతలు: తమ తమ దివ్యజీవిత మధురగాధలచే మన 

మాత్ళ భూమిని మహోక్ఞ్వలము గావించి మానవా? శే మార్లదర్శకు 
లొ నారు. 

ఈనాకు దివ్య మతము లై దశదిశలకు కాంతిచేఖలు (వసరింప 

చేసి సర్వజనాకర్ష ణముతో వర్ష నలకందని .వైభవములతో వెలు 
గాందెడు' (శ్రీ) తిరుపతి తిరుమల: (శ్రీ అన్నవరము, శీ సింహోచలము, 
ణీ యాదగిరి, స 'వేడ్యాది, (శీయహోబిలము, (శీకాళహ హస్తి, శీత అము, 

i (దాహౌరామము, మొదలైన శైవ నై్లవ శే! తాదులన్ని. 
యారం ఛమున 'బహు సూడు రూపముతో (వారంభమై రమొక్క-రిద్దరు 
వ్య కులతో పూజలను. పొంది కాలక్రమమున వివిధగతులతో మహో 

న్నత దశకు పరిణామము చెందినవని తెలియవలెను, 

అంతింతై మహోన్న తను పిరాజిట్లు యమ్యైతశ కి యేదో 

యొకటున్నదని సర్వజ్ఞు ల న సద్దురు @ యోగానంద నరసింహస్వామి 

' వారనుచుండెడివారు. 

అట్టి శ్రీ సద్దురు యోగానంద నరసింహస్యామివారు సిద్ద కే త్ర 
మగు Uz అగిరి మహో శ తమునందే యదై గత తత్వసిద్ధిని పొందిరి. 
నిజభ క్రితో తన్నా రాధిం చెడి నరుల మ స్తకముల కాళ్ళత క్వ 

స్వరూప రహస్యముల నవగత మొనక్పుచు యోగ సిద్దుల వెలుగొందు 

చుండిరి, . 
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అదె సలేచునగా ఒక్క-కుయని దాని భావము. డె ప్ మున గా 

రెండు, విశిఫ్టాద్వెతి మనగా రెంటికి మించిన దొకటున్నదని భావము. 

ఈ |పపంచమునందు [పతి విషయమును కొననుట కచేకములగు 

| వమాణములున్నపి. కాదనుటకు తగిన [పమాణములు గలవు. ఈ 

కార్య కారణ సంబం” ములగు పివిధ [పమాణములతో నిగూఢ మె 

వఇెలగొందుచున్నదీ భారతీయ సిద్ధాంతము. 

ద్వెళాదైత విశిష్టాదై తముల యధార్థమును పరిశీలన వేసి 

పరామర్శ చేసినచో, ఒకే నరునకు బాల్య యౌవన కౌమార వార క్వ 

ములని యెట్లనుచుంటివో + యబదే విధముగా మానవుని యాచరణ 

విధానమునందుగల పరిణాముదళలనే సిద్ధాంతములని మతములని గుర్తుల 

కొరకై నామము లేర్పరచియుండిరి, 

భగవద్దతి గలిగినవాశే భారతీయులు నిత్యసత్య సనాతన నిర్వి 

కారస్థితి భగ వంతునిది. అనిర్వచనీయ మైన భగవంతుని యం బే మె 
జన్న్మజరామృత్యు భోయర హితమైన దివ్యానంద మైన స్థితిని పొందుట యే 

జీవిత పరమావధి: ద్రతస్థితి యదతస్థితియె యలరారును. సతి 

ధివసుందర దివ్య పశాశముతోో తాదాత్శ్యము చెందుటయె భారతీయుల 

విశ్వవిజ్ఞాన సంపన్నులైన భారతీయ బుములను గన్నట్టి మాతృ 
మూర్తి నే భారతాంబ యని భగవతియని శుద్దసా_త్వ్విక ఆాత్మ్విక 

విభవాదులతో విలుగోొం 'దెడ్ మహాశ క్రి స్వరూపిణి యని పరాశక్తి 
జ అల 2 క ర్ స్ట స అటి పరాపకృతి జేవత యని భారతీయ తేత్తేశావ్రుజ్ఞలు వేనోళ్ళ 
వాకొసిరి, 

అట్టి పుణ్యచరితయగు (శీ భారతాంబ, మరల నేటి కలివాతా 
వరణమునకు గుణియె మానవ మహిపవు స్తిష్క కూర పళువాంఛలక 

బలియైనదని విజ్ఞులు పలుకఘుచున్నారు. 
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వివిధరకములగు కులములు మతములు (గంభరాజములు ఆలయ 

(పాకార మంటప గోపఫురాదులు,  హమైందవముననే రూపొంది 

విరాజిల్లుటకు కారణము మానవులలోగల గుణ పవృత్తు లే. 

బలిచకవ ర్తి, బాణాసురుడు, చరాసంధుకు, రావణుడు, కురభ 

కర్ణుడు. హీరణ్యా కుడు, హిరణ్యకళ్య పుడు మొదలగు దుష్టవీకుల హ్యోద 
ర్ం a ర 

యములం దున్న న క్రి యడై (తే మైనను వారి వారి మనో చేరణాపరమగు 

కర లకారణముతో దుష్షులని చరిత్రకారులు, వారిని శేరొకటీరీ. 

చర్మితాధారములతో సమాజము వాని దుష్టులని పేర్కొనూభుండికీ, 

అడై (తదృష్ట్రిగల యాదర్శ కవివుంగవులు వాస్తవిక సత్యమును 
సమాజమున కంద చేయుటకు వెనుకంజవేయరు. లాభనష్టములు కీర్తి 
(పతిష్టలు చూడక ద్వంద్యముల కతీతులై. నిజమును నిజమైన కవితా 
రూపముననే బుజువుచేయుట కెంతయో కృషి.సల్పుదురు. 

కవితా స్రవంతిని సమా = తేమంకర దృష్టితో (ప్రవహింప చేయు 
నకి ఛగవత్క్భృపాసిద్ధ్యులె స్వార్థ త్యాగులై న యాదర్శ కవివరులే 

సాధ్యమగును. 

ఇట్టి కవివరులెల్లరు (బాహ్మృణులా ? లేక (నాహ్మణేతరులా ( 

యని చర్చించి సత్యమరసిన (బ్రాహ్మణులు శాదు. (బాహ్మకోతరులు 

కాదు. వీరెల్లరు గలువరాణి సంతానమనియీ లేలుచున్నది. 

వాగ్లోవి వర[పాద లబ్ధనూనసులై న "పెద్దలకు కుల మత జాతి 

భేదములుండునా ? యట్లుండిన కఏశ్యరుడన చెల్లునా * కకవియనక 

తప్పదు. 

(పతికళయందు జీవుల సంస్కార యోగ్యతల ననుసరించి 

వారొనర్చిన సాహితీసేవా ఫలమున కనుగుణముగ యధికారులై. 
రాణించు చుందురు, 
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యే య్ గుణాములుగ~ల వ్యక్తుల నా యా గుణమయులుగల 
వ్య కులు గారవించుచుందురు. ఇది లోకవుతీరు. 

గుణమే [పధానమని గుణవ్యవస్థ యే కాల్మకముమున కుల 
వ్యవస్థగా రూవొందినదన్వి గుణముగల వారినే గారవించి సహాయము 
చేయవలెనని సవిమర్శ క్షా గోసర 'మహాపండితులెల్లరు వేదశాస్తా9ది 
ప్రమాణములతో నగ్నముగా మహాజన సమక్షమున బుజున్ర చేయ 
మొదలిడిరో యానాజే సీ కృత్రిమ వర్గ వ్యవస్థ కూలిపోనాగినది, 

ఇట్ట యాదర్శ యార్డ సంస్కృతీ . సంజనితములగు మహోప 
న్యాసములను విని “ఓహో ! వర్ష వ్యవస్థ కృ్మలిమము గుణముల 
(పాతిపదిక వై యొకానొకనాడు మన వెద్ద లే నిర్మాణము చేసినా”ర నెడి 
యధార్ధ్థమును గుర్తించి కొందరీనాటికిని సత్యేదారులై గుర్ర్తలకె. 
నిర్ణయించిన [వాహ శ్రణ తృతీయ, నై శ్వ, శూ దాది నామములనే 
గట్టిగానమ్మి గుణముగల విజ్ఞులను సెతము గౌరవించని దార్భాగ్యము 
నకు గురియగుచున్నారు. 

సత్య ధర్మ న్యాయ శాంతి సహనాది గుణములతో నొప్పా ఆడి 
నరులను హ్యృాదయపూర్వకముగా గౌరవించి చారి యడుగుజాడలలో 
చరించిననాజే సమాజమున కై ఏరేదృస్థి యలవడి పుసీతమై వెలు 
గెందును, 

ఆదికాలమునందు నూనవడజాతికి (బాహృణ, య్తియ, వెళ్యః 
శూ డాది వర్ల భేదములు లేవు, చరిత పూర్తిగా తెలిసినవారిశ్తే 
సత్యము "తెలియును. మభ్య కాలమునం బే యీ వర్ల భేదములు కల్సింప 
బణనపి, 

థి ' రె గ్ర కృత్రిను వేషములను తీసినేసి యొకవోట నిలివనవో' వీడ | బావ్మా 
ణండు, వీడు త్మతియుడు, వీడు వైశ్యుడు, వీడు శూ దుడు,. వీడు 
పంచముడని శెలిసికొని చెప్పవలయును గజా | అశ్లైవరును చెప్ప శేరు. 
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సృష్టియందు మానవాకృతులన్నియు నొశే విధముగ నున్నవి. వారి 

యిష్టైనిష్ట పరిజ్ఞానమునందును. "వర్ణ ముల ననుసించి భేదము 

కనుపంచదు. ఒకచోట పుట్ట యుకనోటశే జరిగి ముక విద్య నభ్య 

సించి, యొకే సంస్కృతి కలిగియున్న మానవుల వాక్కులు నాహోర 

విహార వ్యవహారములు నొశే విధముగ నుండునుగాని మధ్యకల్పించిన 

కృత్రిమ వర్ణ ముల ననుసరించి యుండనవు, రోొందజు మూనన్రలను 

నిరతేరాస్యులుగను, కుసంసా్య-రులుగను జేసి, వారు _బాహ్న్మణులవ లె 

మాటలాడ లే" నియు వారి యాహోర విహోర వ్యవహా రాదికము ప్చ 

మనియు, తు ద్రయోనియందు జస్మించిరనియు స్వార్థ పరులైన యగ 

వర్ణులు పలీకెదరు. మధ్య కల్పించిన కులములలో తక్కువ తరగతి 

కులమున జన్మించి సంస్కార [పభావమున భావ భావము (పవ ర్తనాది 

కములు గణనసీయములై నెలుగొందుచున్న మానవులను, స్చభావ 

ముతో యపహంశారముతో సర్వజ్ఞుల మనెడి గర్వముతో నుండే 

యగవర్జులు “రీవో? మనకు తక్కువైన తరగతికి చెందిన యా 

“రావుగారు - (చాహ్మణలీజమునశే యుద్భవమందినాడు. ' లేనిచో 

వొనికా మేధాసంప తి యుండునా % యనెడు దుష్ట వాక్యములు పలుకు 

చుందురు. అట్టివారిని వరాచిన _్రాహ్మకేతరులలో యు క్రిశ క్రిగల 

వ్యక్తి. పహ 1 మోరాలేెడి వాక్యము లే య దార్థము లై నచో యగ 

వర్జులని చెప్పెడు (బ్రాహ్మణులలో కుసంసారులై నీ'చాహోరము సేవించి 

యసత్యము లా డెడినారు ఛూ చేతరులకు జన్నిం దియుందురా : 4 యను 

టకు యెంతో యవ కాశమున్న ది. అట్ల నుటయు సమంజసమెకచా ! 

యని యనెదరు. ఇట్టి ఏపరీత వ్యాఖ్యానము వారికి వీరికి సమంజస 

మనది కాదు. 

ఇట్లనుకొనుట చాల తెలివి హీన మైనదని (ప్రతి పాఠక సోదరుడు 

గు రించి గత కాలమునందుగల పరిణామ దశల పూర్ణ స్వరూ పములను 
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యేది సత్యమో ! యేదసత్వ్య నరా | బాగుగా విచారణ సలిపి చివరకు 

విషయ నిర్ణయము వేసికొనుశుంతో ముదావహము. 

వ_ర్రమానకాలమున నన్ని వర్ష ములలో పెక్కురు చదువుకొని 

సత్సంస్కా-రు లై య గవర్దులకం"కు చక్కగా సంభాపించుటయు, 

సదాచార షహారవ్యవహోారములు గలిగియుండుట, మజియు సద్దురుభ క్రి 

(బహ్ననిస్ట సదా పురాణపకనము మొదలగు పన్మితకర్నలు చేయుటయు 

(యోహ్మ్నణాది య్మగవర్హులలో నచేకులు చదువు సంథ్యలు లేక 

కుసంస్కా-రులె నీచాహోరములను శేవించుచుండుటయు  కన్నాలార 

గాంచుచుంటిమి కచా! 

శుద్ధాహారము పరిణామము చెంది శుద్ధర కమై తదితరములగు 

పరిణామములతో మూతృగర్భమునందు పిండ మై వృద్దిచెంది నవమాసా 

నంతరము గర్భగోళ ముద్యారా శిశువై భువిపై దొరలి [కమ[కముముగా 

వృద్ధి చెందు చున్నాడు. 

ఆహార విహారాది సంస్కా-రనముల .(పభావముతో. నరులు 

దుష్టుల శిష్టులె లోకమున చరించుచుందురు. ఇట్టి పరిణా మాతృక 

మగు సృష్టిరహస్యములను విడనాడి కులముతముల జిద్దుతో మొకరి 

నొకరు హేళనగా నీచముగా సంభాపి.౦చుకొనుట సమాజమున కెంతటి 

దుర్షతియో విజ్ఞులైన వారెల్లరు వాస్తవమైన స్థితి॥ తులను "కాదనక 

విడవాదలు వేసి భేదమును పొందక సత్యమును తెలిసికొని సత్యమునే 

గారవించి సత్యదృష్టినో సత్యగ మనముతో సర్వేశ్వరుని భజించి 

తరించును, 

సర్వమానవులకు పరవ పమాణములని విశ్వసించు వేదముల 

యందును మానవులయందు వర్ణ భేదము నిరసింపబడినది. 

సామవేదీయ మె తేయోపనిషత్తునందు “వర్షా శమాచార 
యుతౌ విమూథాః కర్మానుసా రేణ ఫలంలభ నే. వర్ణాదిధర్భం 
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పరిత్య జంతేః స్వానందతృ ప్తాః పురుషా భవ ని” మానవ సంఘమునందు 

వర్ణా శ్రేమాణార ధ్ర ములను కల్పించి వానియంను తృమాధమ భావ 

ములను కలిగియుండెడి మూఢులు వారి పాపకర్మలకు తగిన ఫలముల 

ననుభవింతుర నియు, వర్షా చార ధర్భములను పరిత్యజించి నూనవసంఫఘ 

మునం చే భేదములేదని తెలిసి సమభావముతో వ ర్హించు వానే మానవు 

లనియు, నారానందముతో జీవింతురనియు చెప్పబడెను. 

అ “_ 9 అ = బల 9 

పూర్వ కాలమున నద్రతదృష్ట్రితో మనస్సు లేక మె. పూర్ణ స్థితి 

సొందిననాడే కులములేద నెడు మార్గమునండే పెద్దలు పయనించిరని 

మనకు బోధపడుచున్నది. 

ఆనాడన్ని వర్శముల వారికి భోజన (పతిభో జనములు, పరస్పర 

"వై వాహీకములు జరు మండినవి,  (బహ్మర్షి యప వశిష్టు డరుంధలతి 

యను మతంగకన్యను వెండ్రియాడెను. అతని కొడుకగు శ క్రిముహ కై 

యదృృశ్యంతియను మాలకన్యను 'పెండ్షియాడెను, అతని వ్యుతుడగు 

పరాశరమహర్షి వెంబడి దానివలన వ్యాసునిగ నెను, “వమత్తే ' యను 

బ్రాహ్మణ | స్త్రీ మంగలివానిని వివాహమాడి మకంగమహర్షి ని కనెను. 

(బ్రాహ్మణు లగు శు, -కాచా ఫ్వడు, బుప్యుశృంగుకు, జమదగ్ని, 

బుచీకుడు, అగస్త్యుడు, రె క్యుడు, సౌభరి "మొదలగువారు తీ[తియ 

కన్యలను వివాపహావూడిరి. (బ్రాహ్మణ తలగ బ్యా ష్మతి, క్వి? 

చేవయాని మొదలగువాకు త తియులను వివాహమాడిరి. 

ఇట్లు కొంతకాలము జరిగిన పిదప వర్హ భేదము ముదిరి యొక్య-వ 

తక్కు_వలలోకి దిగినది, దానితో (బాహ్న్మణంలు క్మత్రియులు మే 

నుక్కున మే మెక్కువ యని తగవులాడ దొడంనీ. వశిష్ట విశ్వా 

మిత్రుల శలహమునళ్క, పరశురామ కార్శవీర్వాస్టునుల పో రాటమునకు 

శారణమిదియే యగును. ధనుర్విద్యా వే త్రీయగు పరశురామునకు 

48) 
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సైతము; _(వాహ్మణులకు తప్ప తదితరులకు విలువిద్య నేర్పననెడు 

కుల సమస్యయున్నట్లు చర్మిత మనకు బుజువు చేయుచున్నది. 

ఇట్లు ఎక్కువ తక్కువ యను మూఢభావముతో నాటినుంటి 

నేటివరకు సమాజమునందు కలతలు కన్పట్టుచునే యున్నవి. తనకు 

తా నెవ్వడై నను ఎక్కువ యని నంబోధనము చేసికొనిన, తన [పక్క 

మానవుకు లేచి నీ యెస్క_వ యేమని యడుసుట కుద్వు క్తుడగును. 

ఇాంతశవముదమాది సనుణ సంప త్తిగల నరు డన్ని వేళల నిండు 

రకుండవలె తొణకక మెలిుసచుండును. అటి వ్వ కిని సమాజము విధిగా 
లై న్ా 

గొప్పవారని గెరవీందుచుండును. ఇట్టె నొప్పస్థికి దై (తమునందు 

లేదు. అడై తత త్యమునంచే గలదని పాఠకులు (గహించెదరు గాక ! 

ట్ట 

తిరుణాల సంరూపము - స్వస్వరూపము 

కొంతకాలము మాత మే మురిపించి ముద్దుముచ్చటలు దీర్చి 

నడియేట పుట్టి ముంచెడి యీ (పకృత్యానందముల కై యనర్గముల కై 

యింత వమువుకార మేమిటో సామాన్యుల క యావుయము, 

నిర్వి కారుడు నిరంజనుడు నిరాకారుడు నిగమగోచరుడు (త్రిగుణ 

రహితుడు ని త్యానందుడు జీ వేశ్వరస్వరూపము నాదిమూల మగు 

[పణవమునకు మూల కారణవుగు చైతన్య న్య రూపము, స్వయం, ప్రకాశ 

ముతో సదా వెలింగెడి యా పరశ క్తి, నిత్య్వనూతేనకాంతులలో దశ 
దిశల విరజిమ్నుచు స్వయం ప్రజ్ఞతో సకలచరాచరములయందునిండి 
నివిడిక్సత మై యా జగన్నాటకము నాడించి పాడించి నవ్వించి ఏడ్చించు 

చున్నది. 
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అహోహా ! అఆమహత్తర దైవశక్తిని నూటికొక్క-రై నను, 
గు ర్తించిరో లేదో యనుమానాస్పదము ! అ త్యాశ్చర్యకరము! 

. సత్వరజస్తమో గుణస్యరూవులగు నరులు పరిసరములయు తృడి 
మహిమచేత, వారివారి హృదయ సంస్కా-రానుసణముగా మలచుకోని 
సగుణోపాసనతో రకరకములగు రూపములేర్పరచి, జిహ్వచాపల్యము 
నణగించుకొ చెడి యాత ఎ కిని వెంపొందింపక పాపవుభావములుగలిగి, 
కులమత వర్లవిభేదములతోసిచసం భాషణలతో మానవత మునకు మంగళ 
హోరతుల్డి దానవకృత్వ్య ములకు బాల్పడి,విజ్ఞుల నాక్యముల సిరసించుచు 
తలొకరీతి సంభావీ,0చుచు య దార్థసత్యమును గుర్తించి యాతో ఆట్టరణ 
నొందుటకు | పయత్న ముచేయక యాత్మ శాంతికిదూరు లై య శాంతి కధి 
నాయకులై యాడంబరాట్ట హాసములతో తిరుణాలలని, తగ ములని,ఉత్సవ 
ములు యూ రేగింవులని, [పతి శ్రైలత్ ,పంబెములతో,ముఠాతత్యములను 
వెన వేసికొనిమూాధఢాచారములతోస్యా ర్థభోగాభిలాషమలై పదుగొరొసగిన 
యర్థము ననర్ధ కార్యక్ర మములకు వెచ్చించును, సాధుహృదయులనుసజ్ఞన 
మూర్తులనువై వభ కి పరులను గేలి సేయుచు, తా మున క్పెడి యాజ్ఞాన 
కార్యము లే లోకోపకారములు భగవ త్పే)రణములని మూఢ భావము 
లతో "ముండివాదనలతో “కావెంగ్లరోగివ లో తాముచేయునవే సత్కా_ 
ర్యములని తమవాక్యము లే పరమధర్శములని, విజ్లఫిగుచు నిత్యనూతన 
[ప్రభలతో సాధురకుణకె సర్వస్థలములలో దై వసంప త్తిని రూపొందించిన 
వేద వేద్యుని జగద్యంద్యుని దృష్టికిదారులై నానాటికి విజ్ఞానహీనులై. 
యహంకార మమకారములతో సోహంభావమును బోనాడి _పొల్బము 
లాడుచు, పరమేశ్వరుని సన్నిధిచేరియు. చలనరహితమగు పాహాణ 
(పతిమకు (మొక్కులిడి “ఓ ఈశా! మ పాశా! భూలేశా! మా 

పాపములను తొలగించి వుణ్యవంతులను పరిశుద్దులను చెయుమ నెడి 

(సార్థన లొనర్చుచు, నవకాశమును వురస్కరించుకొని (పక నారిని 

మోసగించుచు, వన్నెచిన్నెలతో నొయ్యారఖ్రు నటనలతో తిక్కె_్తిన 
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రీతి తికిగాడి పరభామల స్పర్శ దర్శనాభిలామలై మూూాలనసడియున్న 

మనజేను చేమిచేయుననెడి సంకల్ప వికల్పములతో, వినరాని మాట 
లతో, కనరాని చేష్టలతో లేనియొ్తిడిని సృష్టించుకొని దయ్యపు 

శేకలతో '“ళాంతిశాంతి యనుచు, నారిశేళ నై వేద్యములను నివేదన 
చేసి శీ ఆంజనేయా! (పసన్నాంజనేయా!' యని పలుమారు 

ఛజించుచు “మమ్ము కాపాడనా మారుతీ!’ యని కోతిచేష్టలతో, 

మూూలస్థానమును కడి యార్మాతియంతయు జాగరణ నెపముతో తన 

తోటి * సోదరులను గొరవింపక  తిరుణాలను నిరీశ్నీంచు నాస కితో 
తరతమ భేదములను పాటింపక వ|క్రమార్లము అనుసరించు చు తప్పి 

బడయక రంకులరాట్నవూది సాధనముల నధిరోహణవేసి తనముందు 

నానీనులగు యువతీమణుల 'మేనికాంతుల వై ([పణయదృక్కు_ల (పసరింప 

చేసి తీవికోర్కెలకు హృదయఫలకమున పందిళ్ళ మర్చి (పేమభానము. 
లతో నూయలలూగు సమయముననే రంగులరాట్నపు టధినేత యొక 

గోలుసు వుచ్చుళొని పిచ్చిపిచ్చి పాటలు పాడుచు, గ్నిరున (తిప్పు 

చుండును. రాట్నమందు తిరిగడు యువతీయువకులచే స్వర్ష సుఖమను 

కొని గట్టిపట్టుతో తిరిగితిరిగి చివరకు దిగిపోయెదరు. 

వేలకొలది రూప్యములు ఖర్చు చేసి శే తపరిసర ప్రాంత (గామ 

పౌరులు, వెదురుబొంగుల తడికల నొకరికన్నాక చెత్తుగా నిర్మించుకొని 

రంగురంగుల పటాలతో రకరకాల పూసకూర్చుల సెట్టింగులతో భరత 

నాట్యమాది (పదర్శనలతో చి తుసోదరులందకు కలసికట్టుగా చేకీభావ 

ముతో, రంకెలువేసెడి యాబోతులను (ప్రభలకు కట్టి యా పశువుల 
సహాయముతో (పయాణమై, చలిమిడి, ఉేలపిండి, చలిదిమూటలను 
(పభల చుక్కములకు గట్టి నారిశేళనై వేద్య స రాజనముల నొసగిపాూర 

పహారా ! చేదుకో కోటయ్యా? యనెడి సుశబ్బములతో, [గామములు 

పీడి చగడళోలలతో చేతికరలతో (పయాణములు సాగించి యనేక 
వ్యయ| పయాసలతోో గమ్యము చేరుదురు. 
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వ సదాశయసంప త్తితో మన పూరు లీ తిరుణాల తీర్థ ములను 

రూపొందించిరో కాని, సడాశ యములను గుర్తించక న్యాపభముందు, 

నాబండిముంద నెడీ 'ద్యేవభావములతో నైక్యభావము నావలకు గంటి, 

తగాదాలకు తారసిల్లి బడితపూజలతో సకుభావాలకు బానిసలై 
శాంతికి బదు లశాంతిని పొంది పరుగులు దీయుచు వినోద కార్యములు 

వీశీంచదరు. తిరుణాల వినోదములు సర్వులకు ననుభ నై కవేద్యములే ! 

వినోదములకు కట్నములనువుచ్చుకొని కార్యభానిర్వహణ కరు 
దెంచిన నాట్య కాంతేలు బారి నారి స్వ ప్రజ్ఞతో జనరంజక మున కె, 

సిగ్గుబిడియము వీడి పిచ్చి గంతులతో, సినిమా నటనలతో, ఇంగ్శీము 

డ్యాన్సులతో, గట్టి గట్టి కౌగిళ్ళతో |ప్రజాభి ప్రాయములను చూరగొని 
తిరుణాల |పజాసమూా హాము నురూతలూగించును. ఇటే మంచి యద 

ననుకొని యొద్దలేకపోయినను (శ్రమతో పోగుచేసికొని రూపాయల 
నోట్లను దండలుగా (గుచ్చి నాట్య కాంతల మెడలలో స్వయముగా 

నలంకరణచేసి రసికు జొకడు చప్పట్ల గొట్టును. సమయనిరీక్షణతో 

నరులుసాచి యగచాట్లకు గుతీయెన [ేతకు లమి కౌనందముతో 

చప్పట్ల (మోతలు మిన్ను ముట్ర చేసెదరు, 

తిరుణాల నిజస్యరూ పమును గు ర్తించువా రరుదైరి, తిరుణాల 

నిజస్యరూష 'మేహోశాదు. బంధువులను మికుల నొశేసారి దర్శించుట 

సంభవింపదు. దర్శించవ లెననిన నెంతో శమ, యెంతో ధనవ్యయము, 

ఆకష్టనష్టములు లేక మన మందరము నెక్క- డెక్క_డో నివసించుచు 

నొశేరోజు, పవిత్రే తమున చేవుని సన్నిధిలో ఇట్లు సమావేశము, 

మనము యెవశెనరి ఈతిబాధ లెట్లున్నవో తెలిసికొని శక్వాను 

సారము సహాకరించవ'లెను, ' చేవుని విషయము సంపూర్ణముగా తెలిసి 

కొని యాచరణతో నాశ్మానందమును పొందిన వ్యక్తు లజ్ఞ్ఞన దశలో 

పరుగులుదీసెడి తన సోదర సోదరీమణులకు వై రాగ్య |పబోధముచేసి 
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వారివ్భాదయములకు [ప్రశాంతిని చేకూర్చున లెను. రకరకములసంనస్కా-ర 

ములుగల [పజలందరు శివరా[తి. జాగరణ నిర్భహించెదరు. 

ఈ జాగరణ పదార్థ పరమార్థ మెంత నదాశయ సంపత్తి _బిబో 

ధము చేయుచున్నదోో విజ్ఞుల శే యొరుక, 

జాగరణ యనగా, మేలుకొనుటయనెడిలోకో కి. సర్వ జులు 

మాయానిదలో మునిగిలేలుచు సతమత మగుచున్నారు. మనముందు 

వారెందరో మనవలె విరవీగి తణికమగు న్మీపపంచ (భాంతితో కంటికి 

సనోచరిం చెడి |పతివస్తువును నిత్యము సత్యమని నమ్మి చివరకు చెలాస 

పోయిరి. అసత్యమగు సీ [పపంచమును సత్యమనుకొనుట, సత్వ మై 
మాలా 

"నిలిం7డీ పరమాత్శ నసత్యమను 'ఛాంతియె! ఇదే వవూయ 

యనబడును. 

అట్టి వట్టిమాయను శెలిసికొని జాగతతో సత్ప్ర)వ.ర్శనముతో, 
సాధుభావములు గలిగి చరించిననాడే నిజమైన జాగరణ ఫలితమును 

వొందినవారయ్యెదరు. ఈజాగరణ రహస్యమును మరచి కెప్పలార్పుక 

మేల్కొ-నినను, మేలుమవ్మూతము శూన్యము, వంటికో, కంటిక జబ్బే 

ర్పుడువు. మానవత్యమును మంటగలిపీ దానవత్వమునుఫాంది వమూధ 

వత్యమును మరచి యజ్ఞానమార్షమున పరుగులు దీసెడి మానవులు తవు 
తప్పులసుగు రించి 'తా'మొనర్చిన పాపములకు పశ్చాతాపమునువాంది 

యావేదనతో ధర్టపథగాములై. తమజీవితములను సార్గకత నొందించిన 
నాడే శివరాత్రి జాగరణ సత్సలిత మును పొం'డెదరు. * ఈభవ్య దివ్య 
నవ్యస్థితిని వాందక యెన్ని సంవత్సరములు జాగరణణు చేసినను రెంటికి 
చెడినవారై ఇహామునకు పరమునకు దూరులై కాళ్ళ తీస్రలతో కళ్ళ 
మంటలతో పాపవుమూటలతో స్యగృహాములకు చేరుచుందురు. 

m= (0 టా 



ఎలో అజ్ఞాని _సుజ్ఞాని, సంసారము _ సన్యాసము 

కర “ ఇ రి అం | అజ్ఞలద్భ్య్యాకి జా పిజ్ఞలద్భ్యూకి నెంల్ వ్య త్యాసమున్నది. అజ్ఞుల 

దృష్టిలో (పకృతి పవికృతిగా మారును, ఏజ్ఞలద్భృష్టిలో | పకృతి వికృతి 
యీ రెండును, “డై వాకృతివలె దోచును,. 

అజ్ఞాని : సత్యవస్తువగు పరమాత్మను తెలిసికొనక యంతయు 

తెలిపినబానివలె తిరుగుచు | పకృతిని జయించ థ క్రి లేక (పకృతి విపయ 

లోలు డె తృప్తిని బడయక దినదినమునకు నాళను పెంచుకొని, "రెప్ప 

పాటున మృతక్యువున్నదని గుర్తించక  గొంతెము గ్రకోరికలతో గాలి 

మేడలు నిర్మించుకొని హద్దులనుదాటి యాత్నస్తుతితో, పరనిందతో . 

కాలమును వెళ్ళబుచ్చును, వేదవిజ్ఞానమంతయు కరతలామలకము, 

నాకు డెలియని చేమున్నదని వుణ్యపురుషవుల పుణ్యస్థలముల దరిడావుల 
కైనను నెళ్ళక స్వ పజ్ఞ నో సర్వ విషయములను తనకుతానే సమన్యయ 

పరచుకొని యంతయు నిచ్చటనే యున్నది యీచోయె వీడినతజి 

యేమగునో వరికి ెలియదనుచు, పండిత పకర్ష లతో సంస్కృత 

మూల గంథములన్ని యు మామూలనున్నవనుచు, తోటివారిచే మెప్పు 
వడయుచు తనకి గల కప్పును తొలగింప యత్నించతి వాచా వేదాంత 

ములను యుపమానములతో వల్లించివల్లించి కాసులను ఖర్చుచేయక 
నిల్వచేసిళ "నుచు; నిబేధ్యయమని నమ్మి నయా పై సేనియు ధర్మ కార్య 

ములకు చెచ్చించక దినదినము శీణించెడి యాయువుమాట మరచి, 

చునుముల వునువురాండవై నాటిన మువుకార మణగిందుకొనుటకు 

యత్నింపక తన తలపై నంటి చెంటతిం గడు నకాలమృత్యు వుమాట 

మరచి, మానవ జీవిత మనుగడను దూరముగా గెంటి, శరీర భమలతో 

శరీరస్టితిని పూర్తిగా మరచి తన సంఘమని, తన (పాంతేమని, తన 

వంశీఢములని, తన తనయులను మమ కారములతో తన నిజాకారమును 

దర్శించుటకు బదులు, కాల్మకమమున ఫవాకారములను దర్శిందుచు 
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శివమై వెలుగవలసిన తాను శవమై యో భువి నశించును. జీవిత 
మంతయు కృవీసల్సిన వేదపఠనము, తర్క. వితేర్క- కుతేర్క- నాదముల 

ఫలితము. చేశ-దేశములు పర్యటనముచేసి యార్చించిన సువర్ణ మణిమయ 

కంకణాదులు సర్వమును శవాలం కారము లై నిరుపయోగ మెనవి, ఇట్టి 

[పవ రృనగలిగినవా శెవచై నను నజ్ఞనులే ! ఏరినే శ్యాన్ర్రములందు 

శఛూూదు లసిరి. 

సుజ్ఞాసి: వీవీలికాది (బహ్మపర్యంతము పరనూత్న వ్యాపించి 

యుండెను. సర్వభూత సమవర్తి (శ్రీహరి. అట్టి హరిదర్శనమును పొంద 
వలె నను న్య క్తి భయము భక్తి గలిగి, (ప్రతి స్వల్పవిషయమునకు కర శ 

బద్ధుడుగాక ధర్శబద్ధ్హుడె సూత్మబుద్ధితో పరిశీలనవేయుచు, నొరు 

లొనర్చిన తప్పులను మన్నించి, స్వార్థ మేవీంపక వాని సద్ధర్శమును 
నిర్శహించుచు జాగ రూరకుడై, యొరుల రశ్ణకు తాను కష్టనష్టముఅకు 

గుజిమై ధీరగుణముతో సర్గము నెదుర్కొ-ని కులమతవర్ష _ విఖేద 
రహితుడై డ్రైవదృష్టితో సదా దైవభావనగలిగి, శక్తినంచనలేక 
స్యార్గ త్యాగులను సంరవ్నీంచుచు సద్దురువుల పూజించుచు "సంసారము, 

సారహీనము-సన్యాసము సర్వ, శేష్టామని తెలిసి నూయాన్నిదనుండి 
మేలొ-నుటకు గట్టి [సయత్న మొనర్స రాజమార్లమున పయనించి 

రాజరా జేశ్వరునిపొంది ని త్యానందు డై స్వయం పకాశముతో వెలిగెడి 
వారే సుజ్ఞానులు, ఫ్రిచే కా స్త్రృములందు (బ్రాహ్మణు లనిరి, 

సధ్ధురునులందరు [పబోధముచేసిన దోకశు ధర్శసూ( త్రము. 

“సంసారము బంధ హేతువు - సన్యాసము బంధ మోవము. 

సంనారమనగా నేవి - సన్యాసమనగా నేమి 

సతీనుకులు తేక పోయినను, (బహ్ముచారినని ముడ వేసికొన్నను, 

న్నాశమూదులు స్థాపించినను, నరణ్యము చేరినను, హరిభజన లొన్పి 
నను, రాత్రింబవళ్ళు గీతాశాస్తా)దులను పఠించినను, తీర్ణ్థయా తలు 
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చేసించినను, నీిరోవముండ నవా, గావించిన వు, మహా వే తములలో పోటి 

బిలాార్చనలు సహస, నుటాభి సేకములు, యజ్ఞ గర్భలు, నిత్యాన్న 

దానములు, కవిపండిత సత్కారములు, నొకకేమి, [పపంచమునగల 

సత్కా-ర్యము లన్నియు సంపూర్తి గావించినను వాని మనస్సు 

మ్యూతము సదా యర్థృమునకొ యారోగ్యమునకో యశస్సునకో (పాకు 

లాడుచుండినచో సంసారయీ యగును. ఇట్టి సంసారి హృదయము 

వినిర్శలముగా (బకాన్ింసదు, తన్ను తాను రశ్నీంచుకొనలేని ఈదొంగ 

సన్యాసులు, నొమాన్యులగు సంసారుల నేమి యుద్ధరించగలగు! 

' జ్రదంతయు పచ్చి మోసమని విజ్ఞలగు నాత్మసోదరు లెల్లగు త్వరిత గతిని 

గు ర్పెంచగలరు. 

భార్యా ప్రతుల గలిగి సంసార వ్యాసంగములతో 'ఉదరవోష 

ణార్భం లా బహుకృత వేవంి అనెడి లోకో క్రి ననుసరించి వేషములు 

వేసినను, వ్యాపారోదొో్గము లొనర్చినను, తాను తానుగానుండి 

కరీరపోపణకొరకు జీవయా[తసాగించుచు, నీమేనులోగల, తానెవరనెడి 
- విచారణతో నై హిక విచారము నంతముచేసి, యా త్మానందముతో 

సర్వమానవ స్మా భాతృత్వము గలిగి సర్వమత సమత్వ్యదృ్టితో నందరిని 
[(పేమించుచు ' కొందరిని పూ జించుచు ననిత్యభోగములను త్యజించి, 
మితాహారియై మితభాపి.యై యాశలను వెంచుకొనక [కమదాంపత్య 

ముతో, సంసారమును స్వముగా మారి, దేహముచే యాలయము 

చేసికొని తన్ను తాను గుర్తించి యాదర్శభావముల నలవరచుకొని, 

స్పృరణ ధ్యాన భజసాదులు [కమశితణతో నిర్వహింవుచు, నాడంబర 

రహీతుడై జీవితము తణభంగురమని తీ వ్రముము కుతే మును పాందిః 
దైవీము హూర్తమున లేచి, పద్మాసనాసీనుడై వెన్నెముకను చక్కగా 
నిల్పి (పణవభ్యానములతో విప యెం[దియ | పవృత్తులను నిరోధించి, 

మనస్సును [భుకుటియందు నిల్పి సంకల్పరహితుడై యాత్మానందు డై 

యోగానందుడైన వ్యక్తి సంసారమందున్నను సన్యాసియే ! 

49) 



శ్రీ భర్హకవిరాజ[ త్రయము 

టో వ్ క్ జ | . 

[పపంచ ద్ధరణ కె (శ్రీకంచన్ల నోపరాజు, (శ్రీ, కాకు త్యాగ 

రాజు, శ్రీ బమ్మెర పోత రాజు ఆంతో కృషి మెసిరి, 

శీకంచ ర్ల గోపరాజు: భ।డా(దిలో (శ్రీ రామాలయము కట్టం 

చెను. ఆరామాలయమే గోపన్న హృదయము. ర్మాతింబవళ్లు (పపంచ 

వ్యా మోహములకు గురయె సంసారమునెడి యుచ్చుల క ళ్ళేమున జికి(ా 

విడివడు శ క్రిలేని (ప్రజుసమూహము నుద్ద రించుటకు భ్మదగిరివై తమ్మల 

దమ్ముక్క- యారాధిం చెడి (శ్రసీతారామలవ్షేణ వి గహముల క చన్చైరు 

వొంది ఇాశ్యతముగా (పజలందరు సగుణోపాసనతో నిష్టణ[ బ్రహ్మమును 
పొందుటకు సుళువుగా మణిమయ (పొకారమంటప గోవురాదులను 

నిర్మించి మూర్తులను స్థాపించి వివిధోత్సవ సేనాతై ౦కర్య్యాదులు విధిగా 

జరుగునట్లూనర్చి, తనచేహము రామునెేేహముగా మార్ప్సిరి. అత్త ను 

పరనూత్మయం దంతరీ నమొనర్చిడి సానమే యాలయము. గోపన్న 
గం య 

గారి హృదయపీఠివై శ్రీసీకారామలత్మణ మూర్తులు. స్థాపించి 

యారాధించి యాతా నందముతో (శ్రీ హారిసాయుజ్య మును పొందిరి, 

శ్రీ) రామదాసుగారి యాత్మదృస్టికి. రాము డనగా, అయో 
ధ్యలో రాజైన దశరధునకు జనించిన బిడ్డడు కాదు. రాము డనగా 

స్వ|పకాశముతో నెలింగడి యా పరత త్వ స్వరూపము. లక్షుణు 
డనగా నారామ బహ్మూను పొందుటకు, శ్ర క్రి లేక చూరముగా నుండి 

యావేదనతో పరితవీంచెడి జీవుడే లత్మణుడు. సీత యన యెవరను 
కున్నారో | | | 

సంసారారణ్యమున పర్యటనము చేసెడి పరమాత్శ జీవాత్మల 

మధ్యనున్న మహామాయమే సీత. 

.- ద్రిందుకు | పమాణముగ్యా, రామాయణమున నరణ్యసంచార 

సమయమున రాముడు, రామునివెంట నీత, సీత వెనుక అత్మణుడు 
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వెళ్ళుచుండిరి. లత శ్రణస్వామి (శ్రీరా మదర్శనమును పొంద లేక “అన్నా 
శ్రీరామా! సీ దర్శనము నాకెంతో దూరమైన” దనిక. వెంటనే 
(శీ), రామచందమూ ర్తి “ఒయిీా లత్ముణా ! పారబడు చున్నా వా, నీ 

కతి సమీపమంచే యుంటిని. ఐనను నన్ను దర్శింపవై తివి, నా - నీ 
మధ్య సీతయున్నది. ఆ సీతను [పక్కకు తొలగమని ప్రార్ధింప” మని 
చెప్పిరి. తతణమే లమ్మణస్వామి కర్ట్ అమ్మా | సీతమ్మా |! (పక్కకు 
తొొలుగు” మని ప్రార్థించెను. లత్మణుని (ప్రార్థన నాలించి వెంటనే 

పాలీం చెను. మధ్యనున్న నీత (పక్కకు తొలగగనే లక్ముణుడు 

డపరిమితొనందముతో (శ్రీరామ సామ్ తొా_రమును పొంచెను. 

ఈ రామాయణ క ర్హయగు (శ్రీ వాల్ళీకిమహార్ది యీ చిన్న 
విషయము గెందులకు ఇెప్పిరో విజ్ఞుల కెరుక, 

మానవ 'దేహారణ్యమున చరించెడి చేవునిదర్శనము కావలె 
నన్న చో, జీవుడు మాయను దాటి సహ సారమున | పకాశిం చెడి యాత 

జ్యోతిని గాంచవలెను. మాయను దాటుటకై యత్నింసక డాని కను 
- గుణమ'గా తిరంగెడు మానవు డ నేకజన్నము లెత్తుచు గర్భనరకము 
ననుభవించి దరిలేని సంసారజలధిలో కొట్టుకొ నిపోనును, 

ఈ ఫవ్మితాశయ సిద్ధికొరశకే గోపన్న, భ కృ రామదాసుగా 
మారి భవబంధమును |చెంచి జీవితాంతమువరకు రామనామస్నృరణ 

లతో భజనలతో ధ్యానమువేసి, గానముచేసి, నిర్యాణసమయ 

మందై నను రాముని మరువక “కరి మింగిన వెలగపండువ లె” సంసారచింత 

యణు వై ననులేక శ్రీ రానుపర బ్రవ్మామును పొందిరి. 

వీత వంటి భార్య లభించుట, దుర్లభము. శ్రైకవంటి భార్య 
దొరకుట సులభము. . 

(శ్రీ కాకర్ల త్యాగరాజు : ఈ మహసీయమూ కి (శ్రీరామ 
పర|బహ్మ యదార్హ స్వరూపమును రాగతాళ లయాదులతో వేలకొలది 
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కీర్తనలను రచించిరి. తాను రచించిన కీరనలను తానే గానమొనర్చి, 

తనలోనున్న తానే యానందమును చెండిరి. తనలోనున్న తానానం 
దించినత జీ ఈ పపంచపు బాధలన్నియు గుమిగూడి యాహ్యానములు 

చేసినను భయపడక వానిని గేలిసేయుచు “రండి! రండీ!” యని 

యాహ్యానించుచు భక్తితో దర్శిద దా నూదరుడయ్యు నఖంజానంద 

ముతో చావ్పపూరిత లోచనుడై తంబురశుతిని మేళవించుచు 
శ్రీ రామునిముందు నృత్య మొనర్చి తన్నయు.లై మేను మరచెదరు. 

తిరువయ్యార్ (గ్రామవీధులలో  శ్రీరాముకథారచన గేయ 
గానముతో భివొటనసేయుచు నెవ్వరి నడుగ క్ష తెచ్చి యిచ్చెడి భిశీను 

స్వీకరించుచు సదా (శ్రీరామ స్య రూపమునే ఏక్షీంచుచు సర్వమానవ 
హృదయముయలందు శ్రీరామజ్యోతిని దర్శించుచు నుహో రాజుల 

యాహ్యూనప(తికలను తృణములని భావించి తన వేలాది కీర్తనలను 
భగవదంకిత మొనర్శ్చి జీవయ్మాత సాగించిరి. 

సదా (పతిధ్యనిం చెడి యా శబ్ద బహ్ముము నేనే! నాదమే పర 
(బ్రహ్మ స్వరూపము, నాద(బహ్మమునందు మనస్సును లయ ముందించ 
వలెను, సర్వభూ తాంతరాత్మయగు పరమాత్శను పొందవ లెను. 

(పపఠిచరాగములను పోనాడి భవరోగమును నశింపచేయుటకె 
యను రాగముతో రాగాలాపనవేసిరి ఆ రాగాలాపనయీ (పాకృత 

రోగాలను నశింపచేయును, మేను మరచి మనస్సును [భుకుటియందు 
చేర్చి (పణవనాదానందుడై వెలసిననాజే సంగీతమును ెలిసినవా 
డగును. ఇట్టి సంగీతామృతమును పానముచేసి కటిక దార్మద్య ముతో 
(శీరామనామజపము తొంబదియారుకోట్లు జపించిన భకమూ లి, 
పిజ్ఞానసిధి త్యాగమూ రి, త్యాగ రాజసా(మి తమ నామమును సార్ల 

ల 

_ థ్ 
కముేసిరి. సర్వసంగ పరి త్యాగముచేసిన త్యాగ రాజులు ఏలే, కివి క్రి 

పరే సాటి. _జీవితరథమున ధర్మపథమును నొడుదుడుకులు లేక 

నడిపించిన యమరమూ ర్తి. 
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లీ బమ్మెర పోతరాజు ; ఈ మహనీయమూ ర్రి “ఒంటిమిట్టియం 
చవతేరించి శ్రీరాముచంభుని చరణారవందములను భక్తితో పూజిం 
చుచు గృహస్థ జీవనముతో పగలంతయు శ్నేతములను దున్ని 
రా|తియంత యు భక్తి జ్ఞాన వె రాగ్యత త్త ముతో ముక్తిని బడయ 
వచ్చు ననెడి పరమసత్యమును గద్యపద్యములతో కూర్చి, పేర్చి లోక. 
మునకు మహో పకార మొనర్చిన త్యాగమూర్తి, కీలము - హలము 
వ్ కత్యంత పీయమైనవి. ఏరి మధురవోాహన నుంజుల ముగ్ధలెలిని 
చవీమాడనివారుండరు. ఇట్టి మహనీయుని దారి,ద్య చేవత వరించినది. 
వరించి తరించినది. జీవితమంతయు కృషిచేసి, యొక్కొక ర కవు 
బొట్టుగ నొక్కొ-క్కం పద్యమును రచించి మానవులకు మహోవకారమ్రు 
చేసిరి. రత్నవురాసులను చూపిన మహోరాజులక్రు వాత్తము నంకిత 
మివ్వక యా పంటపొలంతి యల్లున కే భాగవతము నంకితమిచ్చి వ 
జీవితమును సార్థక మునొందించిరి, గోపరాజు - త్యాగ రాజు వ వోతరావై 
వెలసినది యా మహోశ క్రి స్యరూణియగు పరత త్సుమే! 

ఆ పరత త్త్వమును పొందునంతవరకు మానవులు జరామురణ 
ఛయములను పొందవలసిన బే ! 

ఇంట్లో బలము వొంట్లో బలము జారిపోయినతం, మానన్రడు 
సోలిపోయి తూలిపోయి కూలిపోయి చివరకు కాలీపోవును, ఈ వాక్య 
ముల సారము [గహించి, (క్రమబద్దమైన జీవితమును నడుస్రకొనుకు 
మానవత్వము, (పకృ్ఫతిని నబ్బి సూాసపోయివ వు, పరమాత్మను 
నమ్మక నాశనమయ్యెదవు. జీవితమున నెన్నిరో పెనుతుపాను లెదు 
ర్కొ-నును, సుడిగుండములు సంభవించును, ఎన్ని సంభవించినను 
భారము భగవానునివై నిడి పురోగమిుంచుశు మూ నవక ర్కవ్యము. 

“ఆలసించిన నాశాౌభంగము “మంచి తరుణము మించిపోనునుి 
నాటిమాటికీ సీ నరజన్మ లభించునదికాదు, బహుజన్న సుకృత ఫల 
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ముచే లభించినది. త్వరలో సద్దురువుల పంచ జేరి యా మాయన్నిద 

నుండి మేల్కౌ-ని జగన్నాధునియం చేకీభవించుటశె. (సయత్నింవుము. 

మహర్షుల వాక్యములను శిరసావహించి, నిన్ను, నీవు తెలిసికొనుట కై 

యత్నింవుము. సద్ద్రంథములను మహనీయుల జీవితచర్శితలు నహ 

రహము పఠింవుము. సద్దం శ్రా బేశములను సద్దురువుల సత్య ప్రబోధము 

లను శకి వంచనలేక యాచరణలో నుంచుము. సత్యసూ క్రులను 

నిత్యము పఠింవుచు నాచరించి యనుభూతి నొందిననాడు జానివయ్యెదవు. 

అంతవరకు నజ్ఞూవివే ! 

అజ్ఞాని సుజ్ఞానమును [గ హీం-చ లేడు. సరసమార్హము ననుసరింపకః 

విరసమగు న|క్రమార్లమున పరుగులు తీయసాగును. ఆచరణ వేదాంత 

మును ఏడి, వాచావేదాంతములతో తాత్మా-లిక గెరవములను 

పాందుచు నంత్యమున, నశాంతిని పొందును. 

వేదవేదాంగములు చదివినను, ధనకనకవస్తు వాహనము లార్జించి 

నను,వుతపొత దాసనాసీజనంబు లున్నను నాత్శకు (పశాంతి లభింపదు. 

ఆత్మశాంతిని పొంది యానందమయుడ వై విలసిల్లవలయు ననిన 
నివిమా| తనము తప్పక తనలో (పకాళింపవలెను. 1. సత్సవ_ర్శనము 
Yu నాం ఒలు ఆర జ అ లి 2. సదాభారము లీ, సజ్జనమై| తీ 4, సద్ద)ంథపఠనము 5, సత్యదృష్టు 

6. సాధుపూజ 7, సత్పాతదానము రి, స ర్వేశ్వరభ క్రి యనెడి నవ 

రత్నములను పొందినవ్య క్తి శక్షి రక్తి, ముక్తి యందర శకాసకి యి 

నిలుగొందును, 

ఆనందదూరుడ వే యహంభావముతో, నన్యాయముతో 

న్మక్షమముతో, నసత్య్వమ:'లాడుచు సోనురివై నిన్ను నీవే పొగడుకొనుచు, 
బలహీనులవై కుళుకు చు, కారుకూతలు గూయుచుు చేయరాని 

కార్యములు చేయుచు ననరాని వినరాని మాటలతో తిరిగడి పరమ 

నీచుల [పభావము గాలిలో దీసమువలె, నేనాడో యొకనాడంత 

రించును, 
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రంకెలు వేసెడి శ మూఢ మానవుడా ! దెవదూరుడవె యీ 

(పపంచమున నెన్నాళ్లు మనగలవు. దైవవాణిని (దోసిపుచ్చి యేమి 

సౌఖ్యమును పొందగలవు. వృథాభాంతులు ఏడి సరియైన మాగ్షమున 

స్రరోగబుంపుము. సచ్చిడానందమగు పరతత్త (మును పొందుము. 

ఇందియ కింకరుడ వై పర్మిభమణము చేయుటకంశే, సిశర కింక రుడ నె. 

విషయేం దియ (ప్రవృత్తులను జయింపుము. అహంకార మమశకారముల 

నావలకు గంటి ఇం|దియాశే( ముల పగ్గాలను సీ హృద యేశ్యరు డైన 

హృపీశేశున కప్ప చెప్పుము, నిస్సంగుడ వై నిర్భయుడ వై జీపితి న సంగా 

వుములో నిలిచి ఏజయుడవు కమ్ము. 

మానవ జీవితము గాలిలోని దీపమువంటిది. మెరవుకాంతినలె _ 

జలబుద్చుదము రీతి, యన్యాయార్థితేమువ'లె, కులమత త త్వములతో 
చెనుగులాడెడి పండిత్మపకాండుల యశస్సులవలె మనకు చెప్పకయ్ 

యింటనో బయటనో చేడో శేపో కాలగ ర్భృమున విలీనము కాగలదు... 

పనికిమాలిన _యా పాడుబేహములో నెందరో ఈ రువులు మకాము 

చేసినారు. అర్హు రాడిం చెడి నారు, మువ్వురు ముం చెడి వళ్లు 

శేడ్చించెడివారు. ఎనిమిదిమంది వెతలు బెప్టెడినారు. పదుగురు 

(పక్క-కీడ్చెడివారు. ఐదుగురు కావలివారు. ఇర్వురు వచ్చిపోమెడి 

వారు. ఒకడు బిక్యు-బిక్కు నునువాడు. ఈ వక్క-టిని తెలిసికొనుటశే 

యా (గంథమంతీయు (వాసినది. విజ్ఞులై న వారెల్లరును | గంథనిహయ 

ములను పఠించి యందలి సారమును (గ్రహించి [పయత్నముతో 

శ్రీ సద్దురు (పబోధామృాతమును పానమొనరించి సర్వ్యబంధములను 

ఏడి [పశాంతచిత్తులై యాత్మసామైా త్కా-రమును పొంది ద్రవ 

స్వరూవులై (పకాళించెదరు గాక! 



తాత-మనునుడు 
గుంటూరుజిల్లా వినుకొండ తాలూకలోగల పెద్దకొండాయపాలెము (గామము 

నందు నివసించుచు స్వయంకృషితో, శక్తితో, భక్తితో, రై ర్యోళ్సాహ్య్హూరిత 
హృదయులై , (గామవోరులై న రై తునాయకుల యాదరాభిమానములకు పా్యతులై, 

చిన్నవ్యాపారముతోడనే దె వకృపతో ధనవ"తులై పరిసర్మపాంతములందుగల వై శ 

"పెద్దలకు బుణములొసంగి ధీరతతో రావలసిన ధనమును సేకరించుచు (శ్రీ రామనామ 

ధ్యానపరాయణులై సుఖజీవనుల్లై (శ్రీ కోట రామయ్య (శేష్టిగారు వెల గొందసాగిరి 

సాత్త్విక తాత్త్విక మూ ర్తియైన కోట లక్ష్మీనారాయణ (శేస్టిగారిని ద త్రతగా 
తీసికొని కాకుమాను వంశ సంజాళయగు శ్రీ వేంకమ్మ యను బాలకామణిని 
వివాహము చేయించి ఆనందహృదయులై రి, 
ఈ వుణ్యదంపతులప ఈ(గ్రథకచయిక తొలికాన పు 'డ్ఞడై పెరిగి పెద్దమైవిద్యాబుద్దలను 
వడసి గురువులకృపకు (శ్రీ సదురు కృషాళ క్ర్కి, తాతగారి జుభాశీర్వాదములకు వెల 
లేనిపేమకు పా_తులై కథకుడై కవయై మహాకవులాశీర్వాద సహిత సన్మానములను 

పొందిరి. అఖండ తపోనిధులై న శ్రీ శ్రీ శ్రీ సదురు యోగానంద నరసింహస్వామి 

వారి కరుణాశీర్వాద మహామంత్ర దీక్షనుపొంది (శీ నృహరి పాదసేవ భకిపరా 

యణులై. ఈ (గ్రంథరచనమును పూ ర్రిచేసి భ క్రమూరుల విరాళదవ్య సేకరణముతో 
తెనాలిలో (శ్రీ సప గిరి ఆర్ట్ పి9ంటర్స్ వారిచే సుందరముగ ముద్రణచేయించి విరాళ 

దాతలందరికీ పొ త ములను సమర్పించ సంసిద్దులై రి 

తాత ;- త్రీ కోట రామయ్య Es గారు 

మనునుడు :- కోట సుబ్బారాయ గుప్తా (భాగవశార్) 



“ దానము - ధర్మము”. 

'అనెడి పదముల యర్ధములు వేలు, 

ఆక్రలిచే నకనకలాడువాని కింత సాదమును (పసాదించుట, 

ధరించుటకు వ(స్తుములులేక యెండకు వానకు చలికి తట్టుకొనలేక సరి 

తాపము నొం'బెడి నిరుపేదలకీ వస్త్రము లొసంగుట, అగ్ని కాహుతి 

మైన గృహములను నీలజెబ్బుకొనుటకు శక్తి లేని బీదపజలకు ధన 

ముసంగుట, చదువుటకు కావలసిన [గంథములు; పాఠశాల [వ వేశము 

నకు ఇెల్లించవలసిన ధనము లేక విద్య విరమించుకొ నెడి బీదవి ద్యార్టు 

లకు ధనసహాయము చేయుట, జీర్ణ ములైన "దేవాలయ సత మక 

కూపాదులను పునరుద్ధరణ మొనర్పుటకు ధనమర్పించుటు నూతన 

నిర్ధాణములొన చ్చెడీ గుడులకు, స త్రములకు, గోవురములకు తదితర 

కట్ట డములకు విరాళము లర్చిం-చుట. విద్భత్క-వి గాయ కాది చెద్దల 

సన్మాన గౌరవ కార్య క్రమనిర్వహ ణముల్నకై కార్యక ర్మ లకు ధనము 

సమచ్పంచుట, వఏకాహసప్తాహోది 'దై వ కార్యములు సంపూర్తి నొందు 

టకై, నరులు త్యాగహృదయుై భక్తితో ధనమును కార్యనిర్యా 

పహాకులను పలుసార్లు (తిప్పక వెంటనే సమర్పించుట, విద్యాసంస్థ లకు, 

నొప్పచదువు లధ్యయనము చేయుటకు కావలసిన కట్టడములకు ధన 

మొసంగుట, “*దానము”” అసి తెలియవలెను, 

దాన కర్శములకన్న. మిన్న యె ధర్మకర్థ్ణ వెలుగొందు చున్నది. 

ఐనను ధర్మకర్శయొన ర్చెడి నరులు చాల తక్కు-వసంఖ్యలో గలను. 

ఈ లోకమునందుగల నరులు వారి వారి శ క్తల కనువైన కర్శముల 

నెన్నింటినో యొనర్చి ధనార్భనముచేసి ధనవంతు ల్రై నూతన భవన 

సర్మాణములొనర్చి సుఖములను మారగానుచున్నారు. 

-50) 
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నరుని పూరిపాశ -సావిడిమై, సావిడి-మిదెమె, మిద్దె-మేడయె, 

మేడ-మహేం[దమందిరమై పరిణామమొందూచున్నది. ఇది నరుని 
తెలివి యుక్తి ధీశకి భక్తి పలుకుబడి పరపతి యోర్పు నేర్చు వాక్య 

పటుత్వము: టె ర్యము "కాజూలను. నరుడొెనర్సిన సత _ గార్మల ఫలము. 

సత్పాతదానమహిమ. సీతినిజాయతీలశ కి, క్రి, శీ గురుహరిహర బాబా 

నరహరి వ్ క్రి నూర్తులను నియమబద్ధముగా పూజించి సేవించిన 

[పభావము, గతమునందొనర్సిన సుణ్యకర్మల . ఫలానుళవము,' 

మహాత్సు లాశీర్వాదముల బలము కలసి యొక్క-టి మె వెళ్లాందుటయే 

పూరిపాక మహేంద దమందిర మె భాసిల్లుటకు కారణమై. కన్పించు 

చున్నది, 

. ఈ లోకమునందు ధనముగల మానవులలో, ఆస్తి కబుద్ది దైవ 

భక్తి త్యాగహృదయము దూరదృష్టై చిన్న పెద్దల తారతమ్యము, 

సత్యా సత్యకర్శముల వివరణము తెలిసికొ నెడి సూక్ళుబుద్ధి, సాహీత్యను 

లోతులను, వానియందుగల గంభీరఫావములను, గు రించి యూనంద 

మనుభవించెడి సుసంస్కార సంపత్తి బహు కొద్దిమందికి మాత్రమే 

గలదు. ఆ కొద్దిమందిలో మూడు భాగములు డానము చేయువారే. 

“ధర్మము” ఆనుస్టించెడి నరులు నూటికి పదిమంది గలరు 

“దానము” ! సరులు తమకుగల వస్తుసంపదలో తవమతోడి 
నరులకు వొసంగునది. “ధర్మము !” నరులు తమతోడిపారికి వొసంగు 
నది కాదు. ఒసంగుటకు వీలులేదు... ధర్మము యెన్వరికివా రే "తెలిసి 

తామొనగ్చెడి నిత్యజీవిత జీవనకర ములలో మేళ వింపచేయునది. 

దానముకంు ధర్మ మే గొప్పదని చెప్పక తప్పదు. నరుని 

ధర్మ్శానుస్టానమున కే దానాది కర్మములన్నియు పెద్దలచే. నిర్ణయింప 
బశినని, ఆలయ [పాకారనోవుర సుంటపాదులందు, యజ ద యాగము 

లందు, పవ్నిత తీర్థయా[తనదీస్నానాది సంకల్పములయందు నిత్యము 



చానము-ధర్మము శీఫీగ్ 

యా స్ప్తిక నరులొనర్సెడి కర గ్రములలోని రహస్యము: (పధానభ్యేయము 
ధర్మానుష్థానమే యని పెద్దలెల్లరకు జెలిసినటే ! 

ధర్భమనగా నేమి ? అర్ధ, కాము ములందుగల యాస క్రి ని 
(క మబద్ద మొనర్చి, నరు డెక్కడనుండి యిక్కొ-డకు దిగివ చ్చెనో * 

ఇక్క-డనుండి యెక్కడ శేగచున్నాడో ? ఈ రెంటి రహస్యమును 

యభాతథముగా తెలిసికొనుట తెలిసి తగిన కర్మాచరణ మొునర్పుట, 

కర్మలలోని నూూలరహాస్యములను _ నరుల హృదయముల కవగత 
మొనర్చుబాదిగాగల కర శ్రములన్నియు ధర్శ కార్యములే ! పుణ్య కార్య 
ములే! 2 వ కార్యములే ! | 

నరుల స్స తివుతి గతుల స్వరూప రహస్యములను తెలియ చేసి 
వొరి మనస్సులను కరృవ్య కర్మల వైవునకు మరలింప జేసి 

పురోగతులను కల్పించి వురాణపురువుని చైతన్యశ క్తితత్వ్వము 
నందు తాదాత్మ్య మొందుటకు “కర్ణసిద్ధాంత రహస్యములను 
బోధించెడి వ్యాససముదాయమును భయముతోకూడిన భ కిలో 
చలనములేని మనస్సుతో [కమశితణతో నిత్వము పారాయణ మొనర్చి 
యందుగల భావములను . జీవితాచరణములం దుంచి స్తత్యశిఖర ము 

చేరుటయే ప్రతి నరుని. [పధానకర్త వ్యము. ప్రీ, ధన, సంతతివై గల 
న్యా మోహమె నరుని ధర్మమునుండి దె వమునుండి దూరముగా 

గెంటి వేయ బడు చున్న ది. 

ఉపాస్య'దై వశ క్రితో కవులు యఖండకృషితో లోకోపకారము 
లైన గద్య పద్య ర చచములను సంపూ ర్హినోందించినను తదచనములు 

ము|దితములై |పజాహృదయముల కానంద రససిద్ధిని వె రాగ్యశ కి ని 

చేకూర్పుటకు త్యాగమూర్తులై న భ కృజనుల ధనమే మూలము 

సమాజతే మంకరములై. ముముకు జనసంశేవ్యములై. భాసిల్లెడి 
అథ్యా త్రిక రచనముల ము దణములకై ధనమర్పిం చెడి ముముతీవులై న 
భకృమూ ర్తులనే ధర్మ కార్యని క్యాహకులని పెద్ద లెల్లరు పేర్కొబనిరి. 



898 దానము-ధర్మము 

జూద చర్య వ్యభఖివార సురాపాన అసత్యాది సింద్యకర్శలను 

చేయుట ౧ ధనమును దుర్వినియోగ మొనర్బు నరులెల్లరు తామళిక 

హృదయులు, 

బాహ్మాడంబరముగా భౌతికరూపముతో  వివిధభోగ కె. ంకర్య 
నై నేద్యమంగళ సీరాజనములతో, “నిత్యసత్య సనాతన శ క్రైియందు 

నరుడు చేరుటశే విగహారాధన యనెడి రహస్యము విజ్ఞ లకు ెలిసెడి 
రీతి కన్బించుచు తాత్కాలిక మానసికానంద  మొనగూర్స్పెడి 

చేవాలయనిర్మాణములకు, తదితరములై న సత్ర కూప తటాక.వన మఠ 
నిర్మాణాది కార్యములకు, గంగమ్మ, యల్లమ్మ, గార్కి నాంచా 

రమ్ము, పోలేరమ్మ, మరిడమ్మ, అంకమ్మ, మహంకాళి, ఆదిగాగల 

డేవతల చేన్షతో జంతుబలులొనర్చుచు మధుపాననూంసాది భడుణా 
లతో కుదగుణవికార పవృ త్తితో చేవతారాధనము లొనర్పు-చు 
ధనమును న్యయ మొన రడి నరులేల్లరు రాజళశికహృదయులు 

సర్వజీవులు సర్వేశ్వరుని సంతానము,  వపాణి కపకారము 

చేయరాదు. యెన్యరిని డ్వేవించరాదు. దయ, అహింస, పరోవ 

కారము: సత్యము, ధర్మము, దానము, స్వపర భేదము లేని జీవనము. 
నామరూప భదరహితదృస్టి, (ప్రార్థన, ధ్యానము, నిష్ట ముక్తి కి 

సోపానము లనెడి సత్యసిద్ధాంత రహస్య విశేవవివరములతోో తీవ 
కృషితో లోకోద్ధరణ ఛ్యేయముతో. రచనము లొనర్చి ముదణా 
భాగ రిమునకు తగిన ధనము లేక దేవుని ధ్యానిం చెడి కవుల రచనా 
ముదణ మహా కార్యమున క విరాళము లర్ప్చించెడి నరులు, సర్వసంగ 
పరి త్యాగహృదయముతో , సంయోగ వియోగ సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వ 
సంకులసమర మైన సంసారమునకు, సంసారమువై గల వ్యా వోహమునకు, 

ధనాకాంతుకు పూర్తిగా తిలోదకము. లిచ్చిన సాధుస్వాముల పోవుణము 
లక భ క్రితో ధనముర్చిం చెడి నరులు,. మాయాని[ ధనుండి నరులను 



జాగ్భతినొ ందించెడి భ క్తి "వేదాంతవిషయ వివరణములు గల షృతికా 

సంపాదకులకు, జేయాంతిగ ధన మొసంగెడి నరులు, ఆదర్శ భక్త క్రి 

1పచారకు లై స్వార్ధర హెకు లై సంగీత సాహ్ీ త్య ఏవశెారదులై భగవద్దుణ 

గాన మొనర్సృడి భాగవతులచే కథాగానములు చేయించి వారి శ కికి 

తగినరీతెలో (చమ భకివి డ్వివిశ్వాసములతో విరాళము లగ్బిం చెడి నరులు, 

ఇట్టి సుసంస్కా-ర సంప త్చితో మెలగెడివారు సాత్మి్యక హృదయులు. 

ఈ సాత్త్విక హృదయులే. ధర్శదై వ పుణ్య కార్య దురంధరులు. ఇట్ట 

వుణ్యహృదయు లే సమాజమున కాదర్శనూర్తులు 

తుఫ్టిగా పుష్టిగా ధనసంప త్రి యుండియు. విరాళము లర్పించెడి 

శ క్రిగలిగియు కాదని నయోక్రిగ 'కుయు క్తితో సంభాహషణములు 
సాగించి యర్ణి ంచవచ్చినవారిని వట్టిశేతులతో బంపిం చెడి . నరులు 

చొ కిక హృదయులు. 

ఇట్ట తా క్రిక జనులు భగ వత్క-ర్భ్మలకు, మహాత్ములకు, కవి కథక 

గాయక మణు లప, నామసప్తాహోది కార్యక్ర మనిర్యాహకులక్రు బసు 

దూరముగ మఫలుచు సెసలనే'|పాణవుని దలంచుచు సదా కాపలా 

గాయుచు సతే్య-ర్మములకు _ దివగానభజనాది. కణాకాలశే పము 

లొనన్పెడి పరమభాగవతులకు థనమును సమర్ప్చిం ముటకు మనసొప్పక 

చింతలతో వంతలతో మగ్గుచుంగుగు. 

జనులు లౌకికమైన బుద్ధితో "దైవమును దలంచక యుకి 

శ కిల బలముతో ధనమును డె దై_వధర్శపుణ్య కార్యములకు సద్వినియోగ 

మునర్చక చాచినను యా ధనమువలన వారి కేవిధమెన సుఖశాంత్యా 

నందములు గలుగవు. 

ఇట్టి లౌకికజనులకు మించిన మోసగాండు కొందరున్నారు. 

పెద్దలు ఏరాళములకై తమ తమ గృహములకు విచ్చేసిన సమయము 

లందు విరాళములు వాగ్జానములొనర్చి గడువుసమయమునకు పెద్దలు 



వచ్చిన అెంటనే వారితో “గురుభ క్రులు గురుశిష్యులు మ్యాత్రమే 

యిట్టి గంథము[దణల్మక్త విరాళము లర్పించవ లెను. గురుభ కులుగాని 

వారకివ్య రాదని తెలిసినది. యిచ్చేశ క్రి లేక కాదని” దురూ కులాడి 

నోబాడిన నుడికి తిలోదకము లొసంగి భాగవతాపరాధకులై ధనము 

బుగిలినదని సంతోపి.౦ జెదరు. . 

భగవదపరాధకులనై న భగవానుడు. కమించగలడు. ' భాగవ 

పరాధకులను తమించడు, భగవద్భాగవతాపరాధకులై న నరుల 

యన్యాయారిత విత్తేము సత్క-ర్భలకు సద్విని యోగము గాజాలదు. 

భోగాలు లేని రోగములకు, కోర్టులకు, న్యాయవాదులకు, వైద్యులకు, 
టై ద్యాలయ నినా సములకు, దుష్టసం తొనము లొన ర్వెడి "దుందుడుకు 

కర్ణులకు, దురాశతో సాగించెడి పెద్ద పెద్ద వ్యాపారనస్థములక, 

(పభుత్యొద్యోగుల ఘనమైన పారితోషికములకు, -కారణములేని కర 
(పమూదములకు దుర్యయమగుట తధ్యము. 

ఈ చరాచర సృష్టిసితిలయ కరలకు క ర యన శ) నృసింహ ఈలి ఆశా అలా 

భగవానుని దివ్యకళావతారమూ రి శ్రీ సద్దురు యోగానందనరసింహా 
సామి వారి పరమపవి తా దేశ సందేశ మహోమం| తోపచేశములకు 

పాతుడై (శ్రీ లమ్మీనృసింహభగవానుని మహాబలశ క్రితో యీ రచన 
మును సంపూర్తి నొందించిన కోట సుబ్బారాయగుపా భాగవతుడు 
ఈ కరుసిడాంతరపహస రంప 
రన 0 వాస్య (గంథముద్రణార్భమై కర తేక ర్భనిర్భ హణ 

ముతో యావేదనత స్వయముగ దై. వ పేరణతో యాత్మనిశ్పయ 
జ్ఞానముతో Wy సద్దురు కృపాబలముతో శ్రీ అష్టాక్షరీ మహామం[త 

జపానుష్టాన దీమాదకుతతోో తెలిసిన పెద్దల గేహములకు జని విషయము 
వినయముతో వారికి విన్నవించగనే వారి హృదయాంతర సీమలందు 
మహా వేరణ గలిగి (చేమ భ క్రి విశ్వాసములతో విరాళములు యర్పిం 
చిన పెద్ద లెల్లరు సొర్తి(క తార్తి (క సంస్కా-ర హృదయులు. 



చానము-ధర్మము 999 

ఇట్టి సాత్స్విక తాత్విక సంస్కారహృదయులే భగవత్కృపా 
పొళులు. సాత్త్విక తా తిక సంసా్యా-రహృదయునలై న నరులకు 

లశులు లేకపోయినను తోడివారివె కతలు లేక ధర్మస్వరూపుడై న 

"దై వమొక్కడే సర్వసంర కుకుడని ధర్శకర్శపరాయణు లై లోకవ్యవ 

హోరములందు మెలగుచుందురు, 

ఈ పుణ్యహృదయులు భక్తితో సమర్పించిన ధనవ్యయముతో 
నాయీ రచనమునక న్యుదణ భాగ్యము చేకూరినది. నా యావేదన 

ఇాంతించినది. నా కృపి. ఫలిందినడి. 

ఈ రచనాముదణాది ఖర్చుల కై ఏరాళములవు (కేమతో 

నర్పించిన భక మూర్తులు, త్యాగహృదయులు, ధర్భకర్శనిర్యాహాకు 

లైన పెద్దలకు, వీరి కుటుంబములకు. రవి శశితారకముగ (శ్రీ లక్షీ 
నృసింహ భగవానుడు ఆయురారోగ్య భోగభాగ్య భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య 

తత్తే కము కుల నొసంగి సదా సంరశ్నీంచుగాత | 



uw uy) "alae baat 
శ్రీ లక్షీ శ్రనుసింహ (పౌర్ధన పద్యరత్స [త్రయము 

క (శీరమా వాద యేశో . సర్భముని సం సీవ్యాం[ఫఘీ సీ శేజునిన్ 

ఘోరాకార మహో [గహాశ్షుభిత రథ్ రాజ-పహృూద్భాగునిన్ 

_ వీరూన్ పు జ్యలంశు నుగు నతిగంభీరున్ -సధ స స్త ంభోజున్ 

శ్రీ రాజల్లెడి మట్టపల్లి నృహరిన్. చింతింతు ౨ న్మశ్రాంతేమున్ లల 

చ వ్ f | ల నా గణా! శీల కీరమణా! నిజా శీత సృాదార్తీ ధ్వంస దీవ్యద్దుణా! 

బాలాత్యద్భుత భక్కదానన సుత (పాణావనా! పావనా! 

అలింపంగాజి నాదు ప్రార్గన మదాక్మానంత లీంహోననా! 

పాలింపంగడె మట్టపల్లి నరసింహా భ కృరతూచణా!! 

ల్ల శీజేవీ హృదయూధినాథొని జగవేమాప సహోరో[ గ, "డే దత్వా 

ధీశాంతక చండభండన మీసోద్య్చాండితీ శోభితున్ 
వేదా దీనిలయున్ నృసింహుని. .జనాభీహ్ట ప్రదాతన్ 

ఇదే చేదోడై నిలువంగ మట్టపలివాసిన్ భ క్రి నర్చింఇదన్. 

"mm జ్వా 

రచన : పూజ్యశ్రీ శ్రీ కేశవ తీర్ణ స్వావివారూ 

(శ్రీరామతీర్ణ సెన్నాశమము-పీడుగు రాళ్ళ. 

యయ హ్ య య. మోతీ 
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మహారాజపోషకులు 

గుంటూరు జిల్లా ఈపూరు తాలూకా ఆ శేపల్లి ముప్పాళ్ళ 

[గామమున నీ ఆర్య వై శ్యాన్యయమునందు ల్ ఐనకులనో[తో దృవులు 

(శ్రీ కటకము బురయ్య శేష్ట్రిగారు వీరి ధర్మపల్ని శ్రీమతి నాగమ్మూగా ర్హకు 

(శీ వేంకట సుబ్బమ్మ, 'జేంకటసుబ్బయ్య, వేంకశుశ్యర్లు, లమ్మీనారాయణ, 

ఆంజనేయులు, వేంకట రామమ్ము య నెడు వారుచ్భువ మొందిరి. 

"7 అంజ నేయులుగుప్తాగారు, శ్రీమతి" 'వేశాయమ్మగారు గత 

శాలమునందొనర్చిన పుణ్యకరలఫల్యపభావముతో సంసారమునందు సుల 

సంతోవధనకీర్తు, లను పొందుచు భ క్రి గలిగి వ ర్రింపసాగిరి. 

ఈ వుణ్యదంపకేలు [గంధక ర ర గారి రచనమునువిని ఆనందరస 

హృదయులై రి, శ్రీ సద్దురు యోగానంద నరసింహస్వామివారి మహో 

_చేరణతో (గీ ఆంజనేయులుుగుప్తాగారు; పి ధర్భపక్ని (శీమతి వేంకా 

యమ్ముగార్లు ఆసక్తి తో భక్తి తో శ్గక్రికి తగినరీతిగ రు రు. 516-00 లు. 
(గంథక ర్హ ర గారికి సమర్పించి జోహాకలొనర్చిరి. 

ఇట్టి: "త్యాగమూర్తు లై తెన వీరికి, వీరి కుటుంబమునకు, ఏ8 బంధు 

కోటికి U  తక్షీనృసింహాన్యామివారు ఆయు రోరోగ్య, భోగ భాగములు. 

భక్తి, జ్ఞూనవె వె రాగ్యత త్వీముక్కులనొసంగి సదారక్షించుగాత |! 

రచయిత 



జయ జయ (శ్రీ సద్గురు నృసింహాః 

శ్రీ లత్మీనృసింహస్యామి వారి కళావతారమూ ర్క, దివ్యతప 

స్పంపన్ను లు, నిత్య సత్వేసనాతేన త త్వుజ్ఞులు, (బ్రహ్మచర్య దీకోనారం 

భరులు, నిరాడంబర నిష్కల్మష నిరించారహృదయులు, శ (పహ్లాద 

భ క్రిశ కిని |పచార మొనర్చిన కరుణానరార్పులు, ఏమలోర్థ్వ సృం|డ 

జో అలో ON 5 జా Pra వా 

నావుభధారుల్ర సర్వమత సమ త్త్వదృష్టిత్ వేదవిజ్ఞన రహస్యములను 

స్వానుభ వముల సమ్మేళనములో' భక్రిగల శిష్యులకు ముముతీంవు లకు 

(పభోధ మొనర్చి సర్యసంశయ రహితులనొనర్చి ముక్తిని చేకూర్చడి 

-బీశిశేం్య దులు, (పకాశ ముజిల్లా మా ర్క్మా-సురమునకు 'మైలున్నర 

దూరమునందు వెలునొంబెడి (శ్రీ కపిలగిరి సన్నిధిలో దివ్యతపో యోగ 

సమాధినిపాంది నమ్మి ఛజిం చెడి శిమ్యభ కృ జవక జనుల నెందికినో 

రక్షీంచుచు జ్యోతిశ క్కి జ్ఞునస్వరూపులై సర్య కాలములందు నెలిం7డి 

ty శ) శ) సద్దురు యోగానంద నరసింహస్వామి వారి ది వ్యావ్యయ 

భ్ వ్యనవ్వ కరుణాశ క్రి (ప్రసార (పసాదమహిమాబలముతో వెలిసిన 

పెద్దలను బంధువులను మిత్రులను విఏధ స్థలములందు శ్రీ హరికథా 

గానములకు వెళ్ళిన సుసమయములందు సమాగమ మైన సజ్జనమూరు 

లను, | గంథధము్యుదణవ్యయమున కై ఏఠళాశములనుకోరి రచనమును 

చదివి వినించగ విని యానందించి భక్షి తో శ్యాగహృదయులై 

లోకోపకార దృష్టితో విరాళములను (గంథక ర్క కు సమర్చించిన భ క్క 

నమూూర్వుల పూర్తి పవీవరములు, . 

ఇట్లు 
లి మా 

కోట సుబ్బరాయగు బ్రా 

భాగవతార్ 



వుహారాజపోషకులు 
పేరునకు ముందు **శ్రీ” అనియు చివర “గారు అనియు చదువుకొన (పార్లన 

థి. 

గుంటూరుజిల్లా నర్పరావుచేట తాలూక అలవాల | గామ 

వాస్తవ్యులు, శ్రీ) కాకుమాను వేంకట కోటయ్య ప్రి 

ధర్శపత్ని వెంకటసుబ్బమ్మగార్ల కుమారుడు 

శ్రీ డాక్టర్ హానుమంతురావు గుపా పధి 

ధర్శపత్ని (శీమతి లామలమ్మమ్ముగార్లు రు 116-00 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ చేవూరి కోటయ్య వీరి ధర్మపత్ని 
శ్రీమతి నాగరత్నమ్నాగార్హ మేశైక నుత్రుడు, 
“యలక్టి "కల్ అసిస్టెంట్ యింజసీర్ *” రా ధాక్ళష్త 

గుపాగారు వీరి ధర్భపక్ని గ్రీమతి పద్భావతిగార్ల 

వివాహ శుభసమయ + ౦దర్భమున రు 116-00 

గుంటూరుజిల్లా వినుకొండ వాస్తవ్యులు డీ కోట కోటయ్య 

ప్్ర్ర ధర్శపక్ని శీమతి కోటమ్మగార్ల యే-కే క 

సుతుడు (శీ సత్యనారాణగుప్తా ఏరి ధర్మపత్ని 
(శ్రీమతి రోశెమ్మగార్లు రు 116-00 

వినుకొండ తాలూక కొచ్చర్షగామ వాస్తవ్యులు 

శ్రీ కారంశెట్టి త్రివ్రురయ్య వీర ధర్శపత్ని (శ్రీమతి 
వెంకటరత్నేమ్మగార్ల కుమారులు @ వేంకట 

హరిగోపాలక ్ రష్టమూార్తి , నేంకటహార రాధాకృష్ణ 

మూర్శిగుపా గార్లు | రు 116-00 

ఈపూరు తాలూకా ఆశేపల్లి ముప్పాళ వా_స్తవ్యులు 

శ్రీ పొతూరి వీర రాఘవయ్య వీరి ధర్మపత్ని 
(శ్రీ మతి అన్నపూర్ణ్మమ్ముగార్హ కుమారులు 
శ్రీ వేంకట ఏర రాఘవయ్య, వేంక కేశ్వర్లు, 

పూర్ణ చంద్రరావు గుప్తాగార్లు రు 116-00 



ల 

పేరునకు ముందు శ్రీ” అనియు చివర “గారు” అనియు చదువుకొన (ప్రార్దన 

నర్పం వుపేట తాలూకా కుంకలగుంట వా స్తవ్యులు 

శీ అర్వపల్లి వేంకటశేపాది ఏరి ధర్మపత్ని 

చెంకమ్మగార్ష జ్ఞుపకార్గము ప్ యేకెక 

పుత్రుడు శ్రీ వేంళటసత్యనారాయణగుప్తా వీరి 

ధర్మపత్ని (శ్రీమతి వేంకటరమణ సుశీలా చేవిగార్లు 

గుంటూరుజిల్లా నర్పరావుపేట వాస్తవ్యులు (శీయేలూరి 

నరసింహయ్య వీరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి మహా 
జ 

శీ న 

లత్ముమ్మగార్ల కుమారులు శీ న కేశ రాను, 

సూర్య పకాశ రావు, గుర న య్య, . హను 

మంశురావు గుపాగార్లు 

నరసరావుపేట వాస్తవ్యులు (శ్రీకూని శెట్టి లమీమయ్య 

ప్ ధర్మపక్ని కోటమ్మగార్ల దత్తుకుమూారుడు 

శీ శివలత్మణమహానంది గుపా ఫ్రీ ధర్మపల్ని 

(శ్రీమతి వేంకట సుబ్బమ్మ గార్లు 

ఏీజయవాడ వాస్తవ్యులు శీ కనమర్శపూడీ రోశెయ్య 

ఏరి ధర్మపత్ని (శీ పేరమ్ముగాన్న కుమారుడు 

శ్రీ సత్యనా రాయణగుప్తా ఏరిధర్శ్మపక్ని (భీమతి 

బాలరత్న మ్మాగాక్లు 

విజయ వాడ వాస్తవ్యులు శీ పొట్టి "వేంకట సుళ్చారావు 

పరి ధర్మపల్ని (శ్రీమతి వేంకటరత్నవమ్బుగార్హ 

క వూరులు CE) వేంకటనా గేశ్వర రావు; 

శ్రీనివాసరావు, కృష్ణకికోర్ గుప్తాగాక్లు 

విజయవాడ వా స్తన్యులు శీవులిపొటి గురునాధము సీని 

ధర్భపత్ని (శీమతినారాయణమ్మగాన్ల కుమారులు 

రు 116-00 

రు 116-00 

రు 116-00 

రు 116-00 

భు 116-00 
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శీ సుబ్బారావు, చిన్న సుబ్బారావు గుప్పాగార్ల 

(4 జయలక్రీ స్రేషనరీ మాష్ట 

గుంటూరుజిల్లా నరసరావుపేట వాస్తవ్యులు శీ కాకు 

మాను రామేశ్వరము ఏరిధర్శపత్ని ధ నలత్ముమ్మ 

గాన్న కుమారులు ఫి) గామనమూూా ర్తి శీనివాసరావు 

గువా గార్లు 
అవాలని nA) 

గుంటూరుజిల్లా చిలుకలూరిశేట వాస్త వ్యు లు 

శ్రీ రాష్మక్రింది వేంకటచలము వీరి ధర్మపత్ని 

శీ బాపమ్ముగార్హ కుమారులు శీ అప్పయ్య 

ఆంజచేయులు (శేస్టిగాన్ల 

చిలుకలూరి పేట వాస్తవ్యులు శ్ సొమార౦ంగయ్య ప్ 

ధర్మపత్ని [శీ కోటిరత్నిమ్మగార్ల కుమారుడు 

(శీ మల్లిఖార్జునరావుగుప్తా ఏరి ధర్భ పత్ని 

శ్రీమతి సంపూర్త మ్మగాక్లు 

గుంటూరుజిల్లా ఏనుకొండ వాస్తవ్యులు శీ సన్నిధి 

వేంకటప్పయ్య ay) ధర్శపత్ని (శీ ఈశ్యరమ్ముగార్త 

కుమారుడు ఆ ధ్యా తిక -దింతనాపములు 

శ్రీ చేంక టశేసగికిరాను (గ్రేప్టి 

(శ్రీసాయిబాబా భక్త సమాజము (పసిడెంట్ ) ఏను 

కొండ వాస్తవ్యులు శీ దేవకి రావూరావుగుష్ష 0 
— 

ఏరి ధర్శపక్ని (శ్రీమతి వేంకటమహాలత్మమ్మ గార్హ 

కుమారులు శీవేంకటరామ శంకరరావు. చా బాజీ 

రాను గుపాగార్లు 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు లీ శేగు వెంకటస్వామి వ్ 

ధర్భపల్ని ఈశ్వర మ్మాగార్హ కుమారుడు నరసింహా 

116-00 

16-00 

116-00 

116-00 

116-00 

116-00 



ర 

రావు గుప్త పి ధర్మపత్ని (శీమతి నాగరత్నమ్మ 

గార్లు 
వినుకొండ వాస్తవ్యులు (శ్రీ) నూతికట్టు రామయ్య వీరి 

ధర్మపత్ని గురమ్ము కుమారుడు ఆంజ వేయులు 

ఫీ ప్రి ధర్మపత్ని (భీమతి హనుమూయమ్మి 

(గోసంరతకులు ) గుంటూరుజిల్లా స త్తే నపల్లి వా స్తవ్యులు 

శీ దేవర శెట్టి కోటయ్య ప్ ధర్శపత్ని వేంకట 

రామమ్మ వేంకటసుబ్బాశావుగసు స్త సర్పంచ్) 

పికి ధర్మపత్ని (నీమతి ధనలత్మమ్మా 

గుంటూరుజిల్లా గురజాల తాలూక కారంపూడి 

వాస్తవ్యులు గణ వెల్లి పుల్లయ్య ప్ ధర్మపత్ని 

కోటమ్మగార్ల కుమారుడు ఇ మన్యు (కేసి పీకి 
రంప షీ మః ధర్భపల్ని శ్రీమలి మల్లమ్మ 

విశ్వకల్యాణ రాజరా చేశ్వరి సేవారాధన సమాజం 

నీ రాజరా జేశంరీ దివ్షవాణి (పీఠసానం) | శీ చేవి (శ్రీ రాజరా జేశ్వరీ దివ్యవాణి (వీఠస్థానం) ( 
ఉహాసకులు-విజయ్మనీ కాళిదాస్ రాజయోగీం ద 

(శీ రామపురం, భీమవరం (84 202 

కృష్ణాజిల్లా గుడివాడ తాలూకా పెదపారుపూడి వాస్త 

శి వ్ రి i sf రామాంజయ్య Es ప్ ఛార్య కనకమ్ముగాన్ల 

కుమారులు కో భనా। ది; రాధాకృష్ణమూ ర్రై,విఠల్. 

రావు గుప్తాగార్లు (శ్రీరాధాకృష్ణ లై టింగ్ అండ్ 

సౌండ్ సర్వీస్) కొ తపేట--- తెనాలి 

116-00 

116-00 

116-00 

116 00 

116-00 

115-00 
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రాజ పోషకులు 
పేరునకు ముందు *“(శ్రీ” అనియు చివర “గారు” అనియు చదువకోన (ప్రార్దన, 

వినుకొండ నా స్పవ్యులు వఎవరాటపోతశూుల వెంకటస్యావిం 

వీరి సతీమణి లవ్బుమ్మగార్హ, వెంక కుళ్వర్లు (ప్పి 

(ఆర్య వైశ్య సంఘాధ్యక లు) వరి సతీమణి 

(శ్రీమతి లక్షుమగార్లు 
గుంటూరుజిలా వినుకొండ నా స్పవ్యులు గోనుగుంట లొ —9 య 

రామనాధ ముభార్య (నీమతి లత కాంతమ్మ గార్ల 

కుమాళ్ళు హూనుమంతురావు, వేంకటగురునాధ 
Pp అ రావు, మల్ళీ కాస్టన రావు, తులసి బబ 

న రేర్యద బాబు గుప్తాగార్లు 

గుంటూరుజిల్లా వినుకొండ వాస్తవ్యులు, శీభవనాశి 

హనుమయ్య పీరి ధర్మపత్ని వేంకటకోటముగ్యార్ల. 
పుత్రుడు, [శీ నరసయ్యగుప్తా వీరి భర గ్రపత్ని శ్రీమతి 
చేంకటర త్నను గార్లు 

వినుకోండ వాస్తవ్యులు |శ్రీ ఖజ్ఞాయము గురునాధము 
పేరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి పుల్లన్నూగార్స పుత్రుడు, 
పాండురంగారావు గుహాగారు వీరి ధర పత్ని 
గీనుతీ చేంకటసుబ్బము గౌన్లు 

వీనుకొండ్ పొస్తవ్యులు శీ దోగిప ర నరసీంపాము ప్రి 
ధర్శపత్న్ని వేంకన్ను దత్తు కూమారుడు శీరాన 
మూర్తి గుప్తా వీరి ధర్భపత్ని . క్రీము తీ 
లత్ముమ్మ గార్లు 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 50-00 

రు 58-00 

ఈత 58-00 
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పేరునకు ముందు “శ్రీ” అనియు చివర గారు” అనియు చదువకొన (ప్రార్దన, 

వినుకొండ నా స్తవ్యుతు (లీ సని శెట్టి చిన్నకోటయ్య ఫ్ర 

ధర్మపత్ని శ్రీమతి కోటమ్మగార్ల కుమారులు 

(శ్రీపూర్మ చందరావుగుప్తా వీరి సతీమణి శీమతీ 

వేంకటమహాలత్ముమ్మగార్లు రు 58-00 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు {శీ ఖజ్ఞాయము గురునాధము 

ప్ం ధర్శపక్ని వుల్లమ్ముగార్ల కుమారుడు చిన్న 

వేంక శేశ్వక్లు గుపా పరి ధర్బపల్ని [భీమతి 

నాగరత్నేమ్మగార్లు రు 58-00 

వినుకొండ నొ స్తవ్యులు శీ కొ త్తమాసు గాలయ్య 

పరి ధర్మపత్ని (శీమతి వేంకట సుబ్బమ్మ గార్ల 

కుమారులు (శ్రీ రామయ్యగుప్తా శ్రీమతి 

అనసూయమ్మగార్లు రు 58-00 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు U నబ్లూరి సత్యనా రాయణ 

పరి భధర్శ'పత్ని వేంకటసుబ్బాయమ్మ గార్ల 

కుమారులు శీ లకుణ(పసాదరాను, గ్రీకృష్ణాంజ 

నేయులు గుపాగార్లు రు 58-00 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు అర్వపన్లే చిన్న నాసరయ్య 

పిరిసతీమణేి శేషమ్మగార్ల వ్యుతుడు వేంకటసర 

సింహారావుగుప్తా వీరి సతీమణి రమాబేవిగాన్లు రు 58-00 

వినుకొండ తాలూకా Eh త్త జర్హావారి పాలెము 

@ గురునాధాశ్రేమ ధర్మక రలు) నీ పువ్వాడ 

పెద్ద గురవయ్య పీరి సతీమణి సుబ్బమౌాంబ 

గార్హ కుమారుడు (శ్రీ వేంక కేశ (ర్లు గుపాగార్లు రు 58-00 
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వినుకొండ నాస్తృవ్యుబు నీ పొత్తూరు వేంకట సుబ్బయ్య 
వీరి ధర్మపత్ని వేంకట సుబ్బమ్మ గార్హ కుమారుడు 
వెంకళేశ(న్లు (ప్రి ఏరి ధర శ్రపత్ని శ్రీమతి అన 
సూయమ్మగార్లు (వెండి, బంగారు వ్యావారము) ఈ 58-00 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ యక్క_ల వేంక కేశ్వరసు బా స 
రావు వీరి ధర్మపత్ని మహాలక్షుగార్హ కుమారులు 
శివన్నారాయణ, వేంకటసుజ్బారావు, రావు 
మోహనరాన్స పూర్ణ చరద రావు గువాగార్లు . ఈ 58-00 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ మురారి శెట్టి అప్పయ్య పని 

సుల్లా రావుగువ్తా వీరి సతీమణి |క్రీమతి సత్యవతి 
గార్లు 

రు 58-00 

వినుకొండ నా_స్హవ్యులు రెడ్డి లమ్మేనారాయణ ప్ంి 
ధర్మపత్ని. అన్నపూర్ణ మ్మగార్హ ఫు [తుడు 
గురవయ్య గుప్తా వ్ ధర్భసత్ని గ్రీవుతి 
వెంక టరము ణేళ్వరి గార్లు రు 58-00 

వినుకొండ వాస్త వ్యులు కొల్లిపర నరసింహము ' సీకి 
ధర్మపత్ని (ీముతి పరంటాలమ్ముగార్ల వ్యుతుడు 
రామారానుగుప్తా వీరి సతీమణి శ్రీమతి. కోటి 
రత్న మ్మాగార్లు 

రు 58-00 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ సన్నిధి 'వేంకటరత్నము వీరి 
ధర్మపత్ని శాయమ్ముగార్హ కుమారుడు వేంకట 
సుబ్బా రావుగుప్తా వీరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి 
పద్మావతిగా స్ట 

రు 58-00 
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వినుకొండ వాస్తవ్యులు శ్రీ మాకం అం కాళయ్యగారు 

ఏరి ధర్మపత్ని శ్రీ లమ్మీ చేవమ్ముగాన్ల కుమారుడు 
శ్రీ కోటయ్యగారు. వీరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి 
చుక్క-మ్మగార్లు 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ దేవర శెట్టి వేకయ్య శేస్టీ 

గారు పీకి ధర (పత్ని సుబ్బమ్మగార్ల కుమారుడు 

శీ నానసరయ్య| శేష్థిగారు ఏరి ధర్మపత్ని | శ్రీమతి 
"వేంకట రత్న మ్మగార్లు 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ తాతా కోబయ్యగుప్పాగారు 

వ్ ధర్మపత్ని శ్రీమతి లమ్మీ చేవమ్మగాప్ల 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శ్రీ మారం హనుమయ్య శేష్మ్రీ 

గారు ప్రి ధర్మపత్ని లత్మమ్ముగార్హ కుమారుడు 

(శీ వేంకశుశ్వర్లుగుప్యా గారు వీరి ధర్మపత్నీ |క్రీమతి 
రామలతుమ్మ గార్లు ' 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ కొల్లిపర వెంకటసుబ్బారావు 

శేస్టిగారు వీరి ధర్శపక్ని సీతారామమ్మ గార్ల 
కుమారులు [శీ రాధకృష్ణమూ ర్మ, (ప్రకాశ రావు 
గుపోగార్లు 

ఏనుకొండ వాస్తవ్యులు గీ చీచెళ్ళ సుబ్బరామయ్య 

| శేష్థిగారు ఏీరి థర్మపత్ని జానకమ్మ _గొర్డ 

కమారుడు [శ్రీ హనుమంతరావు గు ప్తాగారు ఏరి 

ధర్మపత్ని (శిమతి వేంకటసీ తాలక్షుమ a గారు 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ మాడాల సత్యనారాయణ 
గ్రోప్టిగారు వీరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి మన్నే 
రత్నవమ్ము గార్లు | F 

58-00 

58 00 

58-00 

58-00 

-58-00 

58-00 

58-00 
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వినుకొండ వాస్తవ్యులు త్రీ మాలేపాటి చెంచయ్య శేసీ 

గారు వీరి ధర్శపత్ని. వేంకటసుబ్బమ్మ గార్ల 
కుమారుడు శీ వేంకటసుబ్బయ్య, (ేష్టిగారు ప్ 
ధర్భపత్ని శీవుతి లత్ముమ్మా గార్లు 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు లీ సన్నిధి వేకటనారాయణ 

(శేస్ట్రిగారు వీ9 ధర్జపల్ని. (నీ వేంకట మహా 

రు 58 00 

లక్షుమ్మ గార్ల కుమారులు శీ చెద్ద వేంకట 

సుబ్బారావు, చిన్న వేంకటసుబ్బారాఎ గు పా 
గార్లు 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శ్రీ సన్ని ధి వేంకటనారోయణ. 

(శేష్టిగారు ఫ్ ధర్మపత్ని [శీ వేంకటమహాలవ్షమ్మ 

గార కుమారులు శీ పెద్ద వేంళటసు చ్చారావు, 
చిన్న వేంకటసు బ్యా రావు గువాగార్లు 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ సన్నిధి నేంకటరత్న ము గారి 

క పకార్థము ఏరిధర్శసత్ని సుబ్బరత్న మ్మ 

రు $8 00 

రు 58-00 

కుమారుడు శీ చేంక కేశ్వరాను గు_ప్పగార్లు ఏరి 

ధర్మపత్ని (శ్రీమతి కుసుమాంబగార్లు 
వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ చందలూరు "పెద్ద వెలు 

గొండయ్య | శేస్టిగారు పికి ధర్మపత్ని రామ 

లత్ముమ్మగార్ల కుమారుడు (శ్రీ వెంకట : "గురు 
నాధముగుప్తాగారు వీరి ధర్శసక్ని (శ్రీమతి జయ 

r 

లక్ష్మమగ్దగార్లు 

రు 55-00 

రు 58-00 
వినుకొండ వాస్తవ్యులు (క్రీచలవాడి నరసింవాము (శేస్ట్రీ . 

గారు వీరి "ధర్మపత్ని మహాలక్ష్మమ్మ గార్ల 
కుమారుడు "(క్రీ నాశోక్సరరావు గుప్తాగారు వీర. 



Lt 

ధర్భ్శపత్ని (శ్రీ. మతి...  హనుమాయమ్మాగార్లు. 

2. కు .58-00 (శీ బాలాజి. ఫర్థ్సి ల్ జం ర 

వినుక్ ౦డ నస స్తవ్యులు శీ చేసు సత్యనారాయణ (శ్రేష్టి స 

గారు ఫ్ ధర్బపల్ని ఆదిలతృమ్మ... గార్ల 

కుమారుడు శీ ఇ ఛాలయ్య. =. -గుప్తాగార్లు.. 

ధర్మపత్ని శ్రీమతి శాజ్యలత్మిగార్లు.' 

వి్నుక్ ౦డ వా _సవ్యులు ఎ [థీ కొలిశెట్టి లక్ష్మయ్య" 'గుపా 0 

"వం ధర్శప ల్ని సుబ్బంత్యవస్టగార్ల కుమార్తుఅు 

శీ లకీ చాలకృష్ణమూ ర్వి, సూర్య (ప్రకాశ 

రావు? రామచంద్ర రావు? , గుపాగార్లు " 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ గే బాలయ్య సు 

'వ6 ధర్మపత్ని శాయమ్మగాక్ష కుమారుడు 

శీ సత్యనారాయణగుప్తా గారు ఏరి, ధర్భపల్ని. 

(శ్రీమతి శేపారత్నమ్మ త్త గార్లు 

వినుకొండ వొ స్తవ్యలు శ్రీ తాతా 'అంజనేయులు (శే 

గారు. వీరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి. నీతమ్మగార్ల 

"కుమారులు శీ మల్లయ్య సీతారామయ్య 

“రు. 58-00 పాండురంగారావు గుప్తా గార్లు 

రు- 58-00 

ర .- ఫ్రి-00 

రు ఈ 85-00 

ఏనుకొండ వాస సృవ్యులు (1 (శీజక్కా మహానంది గ్రేష్టిగావ 

వీరి, ధ' ర్శప పత్ని 'శీమతి. (భభర్తాంబగాన్ల 

“కుమారులు శీ సుబ్బారావు శాగేశ్వరాన 

లకీసుబ్బయ్య 7 గుప్తా గార్లు అ 

వినుకొండ వా స్తవ్యులు. శ్ శాకుమాను శేషయ్య డే. 

గార్లు వీరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి వేంకటసుబ్బాయదు 2] 

"రు 58-00 
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గార కుమారులు శీ కోశుక్వ రావు చేంకట 

హనుమద్ రామచం[దరా: , పెద్ద వేంక కేశ్వర్లుః 

చిన్న వెంక శుశ్వర్లు, వేంకట బాలపూర్ణ్మ చంద 

రావు గుపా గార్లు 

వినుకొండ బా సృవ్యులు (శీ పరుచూరి వేంకటస్యామి 
(్రేష్టి గారు వీరి ధర్మపత్నీ నివలతు శనూగాను 

కుమారుడు [శీ సాంబశివరావు. గుప్తాగారు బీరి 

ధర్మపత్ని (శ్రీమతి సీతారామమ్ము గార్లు 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు శీ మేడము రామయ్య (శేస్టీ 

గారు వీరి ధర్మపత్ని వేంకమ్మగార్ల కుమారుడు 

వేంకశేశ్వర్లు గుప్తా గారు వీరి ధర్మపత్ని |శ్రీనుతి 
ధనలత్మమ్మగార్లు 

వినుకోండ వాస్తవ్యులు శీ చెనుగాండ కోశుశ్యరావు 

. గుపా గారు వీరి ధర్మపత్ని (భీమతి సుబ్బరత్నమ్మ 

గార్ల దత్తుకుమారుడు. శీ వేంకట శివసత్య 

నారాయణరావు గుప్తాగారు పీ ధర్మపత్ని 

(శీమతి మల్లేశ్వర మ్మ గార్లు 

(శ్రీ. జొన్నలగడ్డ సుబ్బ రామయ్య అలి వేలుమంగమ్ము 

గార్హ అన్నస్మతం వినుకొండ వంశపారం పర్యవు 

మేనేజింగ్ ధర్మకర్త శ్రీ డా॥ చి. బి. టి. నాగోశ్య 
రావు గుప్తా M.D.H. గారు. 

/ 

వినుకొండ నాస్తవ్యు శ్రీ తాతా వేంకటసుబ్బయ్య 

ప్రీ ధర్మపత్ని రంగమ్మ గార్లు జ్ఞాపకార్థము 
కుమారులు శీ వేంకటసుచ్చారావు  చేంకశుశ్వర్లు 
గుపా గారు 

పీ య 

58-00 

58-00 

$800 

ఈ 58-00 

కు 58-00 

58.00 
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వినుకొండ వాస్తవ్యులు శ్ర చీతిరాల నుల్హ్లయ్యి కోఫీ 

గారు వీరి ధర్టిపక్ని లవీగనరసమ్మ గార్త 

కుమారుడు U సత్యనా రాయణగువా గారు 

విరి ధర్మపత్ని |శీమతి మహాలవ్ముమ్ము గార్లు 

వినుకొండ నా స్తన్యులు (శ్రీ జయవరసు హనుమయ్య 

(శేస్ట్రిగారు పీకి 'ధర్మపల్ని సుబ్బమ్మ గార్ల 

కుమారుడు (శ్రీ రంగయ్య ెస్ట్గౌరు ప్ 

ధర్మపత్ని (శీమతి వెంకాయమ్మ గార్లు 

వినుకొండ వా స్తన్యులు శ్రీ పెనుగొండ రాములు డోప్టి 

గారు వీరి ధర్మపత్ని కోటమ్మ గాన్ల కుమారులు 

(శ్రీ చేంక కుశ్వర్షు, పాండురంగారావు, కో శుశ్వ 

రాను గుప్తాగార్లు | 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు గ్రీశెడి రాఘవయ్య గోపీ 

గారు వీరి ధర్మపత్ని |కీ రామలకుమ్మ గార్ల 

వినుకొండ వస్తవ్యులు (శీ తాతా వేంకశేశ్వన్లు గుప్తా 

గారు పీరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి కోటిరత్నమ్ము గార్ల 

కుమారులు (శ్రీ వేకటయోగేశ్వరావు; 

హనువుంతురావు గుపా గార్లు 

వినుకొండ వాస్తవ్యులు (శ్రీ డేసు సుబ్బయ్య స్తీ 

గారు వీరి ధర్శపక్ని తులశమ్మగార్ల, కుమారుడు 

(శ్రీ నాసరయ్య గోపీ గారు పచ్చి ధర్శపత్ని 

(శ్రీమతి వేంకటలవ్మమ్మ గాన్ల 

గుంటూరుజిల్లా. ఏినుకొండ వాస్తవ్యులు | నీసాయిశిల్కు- 

పో రూమ్ [ప్మాపయిటర్ : శ్రీ పద్మనాభుని 

చిన్న కోటయ్య (శేస్టీగారు. పికి ధర్మపత్ని 

రు 58-00 

రు శీ3-00 

శు 58-00 

రు 55-00 

ఈ ఫ8-00 

రు 58-00 
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వెంకటసుబ్బమ్మగార్ల కుమారుడు శీ వేంకట 

సుబ్బారావు గుప్తాగారి వీరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి 
లక్షుమ్మా గాను 

గుంటూరుజిల్లా ఈపూరు తాలూక ఈపూరు వాస్త 

వ్యులు శీ పాల్యాది వేంకటసుబ్బయ్య ఫీ 

గారు వీరి ధర్మపత్ని వేంకమ్మ గార్ల దత్తు 

కుమాగుడు [శ వేంకట నాగోశ్యరరావు గుప్తా 

"గారు వీరి _ర్భపత్ని (శీమతి కోటిరత్నమ్ముగాన్లు 

గువలారుజిల్లా మినుకొండ తాలూకా ఏనుగ పాతౌము 

[ శెష్టీ గారు నికి ధర్మపత్ని వేంకమ్మ గార్ల 

పెద్దకుమారుడు శ్రీలక్షు య్య ఫీ ప్ ధర్మపత్ని 

(శ్రీమతి వరల కీషగార్లు 

శ్రీ చీ3 రాల ఫోటయూ (శేస్టీగారు ప్ ధర్మపత్ని 

వేంమ్మగాన్ల చిన్న కుమారుడు (శీ సత్యా 

నారాయణ గుప్తా గారు వీరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి 
అదిలమ్మ్మేటేవి గార్లు 

(క్రీ చలవాది చేంకటామయ్య _ (శేస్టీగారు పీక 
ఛర్శపక్ని ఈశ్వరమ్మ గార్ల దత్తుకుమారుడు 
[శ లతుయ్య (కోఫీ గారు పిరి థర్భపత్ని 

శీనుతి వేంకటసుబ్బవు 2 గార్లు 

(శ్రీ చలవాది పిచ్చయ్య జేసి గారు వీఏ ధర్మపత్ని 
అనంతమ్మ గార్ల పమారుడు [శీ వేంకయ్య గుపా 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 55-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

గారు పేర ధర్మపత్ని (శీమతి ఆదిల్ ఎ్రనగార్లు రు 58-00 
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నెల్లూరుజిలా కందుకూరు తాలూకా కందుకూరు 

వాస్తవ్యులు [శీ తుమ్మపూడి వేంక శేశ్ణర్లు 
గుపా 88 గారు. 

పచ్చిమగో దావరిజిల్లా, ఏలూరు వాస్తవ్యులు శ్రీశేర్ల 

య వ ప సోమయ్య (ేస్టి గారు ఏరి ధర్శ పత్ని 

శీరామాంజమ్మ గార్హ జ్ఞుపకార్లము ఏ8 కుమా 

రులు (నీ యోగి నరసింహారావు. రామమోహన 

[కీ పేర్స రామమోహనరావు గుప్తా గారు వీరి ధర్శపత్ని 

(శ్రీమతి (పమాలాగార్హ వ్లుతుడు ఉమాసోమ 

(వ వుల్లచంద గుప్తా ఫ్యుతోదయ పర్వసుసమ 

యమున భక్తితో విరాళము 

గుంటూరుజిల్లా అద్దంకి తాలూకా ఏంజనమువాడు (గామ 

వాస్త వులు న్ డోరా వేంఠటస్వామి | శేష్టీగారు 

ప్ ధర్మపక్ని (శీమతి వెంకటసుబ్బమ్మగాన్లు 

కుమారుడు, శ్రీశేసయ్య (ేస్టిగారు వీరిధర్శపత్ని 

(శీమతి వేంకట సుబ్బమ్మ గార్లు 

గుంటూరుజిల్లా చిలుకలూరి పేట వాస్తవ్యులు శీ పొట్టి 

సుబ్బాశావు (గోపీ గారి, దత్తు కుమారుడు 

[శి పరంధా మేశ్వ రావు గుప్తా గారు వ 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 81-00 

రు 58-00 

ఈ 59-00 

చిలకలూరిపేట వాస్తవ్యులు (కీనల్లమల్లిరంగనాయకుటు..... . 

చోప్టీ గారు విరి ధర్మపల్ని సుబ్బరత్న మ్మ గార్ల 

కుమారుడు [శీ కనకయ్య గుప్తా కిA గారు 

(జెవలఫ్ మెంట్ - ఆఫీసరు యల్. ఐ. సి, అఫ్ 

ఇండియా రోటరీక్షబ్ (ప్రసిడెంట్) ఏరి ధర్మపత్ని 

నర్శద గార్లు రు ఫీరి-00 
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[పకాశముజిల్లా అద్దంకి తాలూకా వెల్లల చెరువు 

గామ వాస్తవ్యులు U చింతా వీరయ్య చెదరి 

గారు వీరి ధర్మపత్ని వీరమ్మ గాన్న కుమారుడు 

(గామమునసబ్ ) (ళీ నారాయణ చౌదరి గారు 

ఏరి ధర్మపత్ని [శీమతి హనుమాయన్ను గార్లు 

చిలకలూరి పేట వాస్తవ్యులు శీబచ్చు "వేంకటకృష్ణయ్య 

(శేస్ట్రి గారు వీరి ధర్శవల్ని సౌభాగలమ్మీగార్ల 
కువూరుడు (శీ సత్యనారాయణ గుపా. గారు 

ఏరి ధర్మపత్ని (శీమతి సీతారామమ్మ గార్లు 

చిలకలూరి పేట వాస్తవ్యులు శీ రాచుమబ్లు నాగయ్య 

శేష్టి గారు వీరి ధర్మపత్ని రాఘవమ్మా గోర 

పిర్రి ధర్మపత్ని [భీమతి నోగరత్నమ్మాు గార్లు 

(ప కొశముజిల్లా దోోొడ్డవరప్పాడు (గామ వాస్తవ్యులు 

శ్రీ పాటిబండ్ల వేంకటసుబ్బయ్య చెాదరగారి 

కుమారుడ (శీ వేంక శేశ్వర్లు చౌదరిగారు B గీ 

గుంటూరుజిల్లా నరసరావుపేట తాలూకా కమ్మవారి 
పాలెము వాస్తవ్యులు (శ్రీ చర్మడ రంగయ్య 
చౌదరి గారు ఏ8 ధర్మపత్ని సీతమ్మ గార 
కుమారుడు (ల్ కృష్ణయ్య చౌదరి గారు వీరి 
ధర్శపత్ని (శిమతి సీతౌరామమ్మ గామ 

పెద్దకొండాయపా లెమువా స్తువ్యులు[శీకళ్నా టినాసర య్య 
చౌదరిగారు వీరి ధర్మపత్ని. - |క్రీమతి తిరుపతవు 3 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు ఠ్8ి-00 
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గార్ల కుమాళ్ళు శీ సుంచరరామయ్య శ్యామ 

సుందరలశీ!) నారాయణ చౌదర్లు 

చెద్దకొ"ండాయపా లెము నా సృవ్యులు శీ యంపటి రామ 

స్వామి చౌదరిగారు వీరి ధర గసల్ని మహాలత్షు శ్రవ్య 

గార్హకువమూరుడు (శ్రీ? రాభాకృష్ణమూ ర్తి 

చౌదరి గారు ఏరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి సై దమ్మగార్లు 

చుద్దకొండాయపా లెము వాస్తవ్యులు శ్రీ శితిచేని చిన్న 

అంకమ్మ చౌదరి గారు వీరి ధర్మపత్ని "బాల 

నెంకమ గౌ న్న చిన్నకువూరుడు నీ బంగారయ్య 

చవాదశిగారు విరి ధర్భపక్ని (శీమతితులక మ్మగార్లు 

గుంటూరుజిల్లా ఈపూరు తాలూకా 'పెద్దళ డాయ 

పాలెమువా సృ పలు నీ శ్రీసాని శవ రాకృష్ణ్టయ్య 

చౌదరిగారు. వీరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి లలితాపర 

'మేశ్వేరి గార్హ కుమూళ్ళు. శీ నిత్యానంద వరే 

(ప్రసాద్, (శీ. పార్థసారధి, కామేశ్వరాపు చౌదరి. 

గారు 
చత 

గుంటూరులో అగహారము వాస్తవ్యులు శ తుమ్ముల 

ఇెర్వు చేంకయ్య గారు. వీరి ధర్భుపత్ని రాము 

లత్మమ్ము గార్ల కుమారుడు శ్రీ నరసింహయ్య 

నాయుడుగారు ఏరి ధర్మపత్ని శ్రీమతీ మహో 

లతేమ [ గార్లు 

గుంటబారుజిల్లా. ఈపూరు తాలూ కె పెద్దకొండాయ 

పాలెము వాస్తవ్యులు శ్రీ వెంపటి భూవయ్య 

చాదరి గారు వీరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి పుల్లమ్మ న 

రు 55-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 56-01 
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గార్ల కుమారుడు శీతయ్య చౌదరిగారు పీ. 

ధర్మపత్ని శీమతి సామాజ్యముగాక్లు లు 55-00 

గుం టూరుజిల్లా ఈపూాను తాలూక 'వెద్దక్ "జాయ 

పాలెము వాస్తవ్యులు (శ కడియాల అప్పయ్య 

చౌాద3ంగారు ఏరి ధర్మపత్ని వేంకమ్మ గార్ల పెద్ద 

కుమూరుడు లీ రామకోటయ్య చెదంగారు వ్వ్ 

థర్శపక్ని (శీమతి అల వేలుమంగమ్మ గార్లు రు 58-00౮ 

గుంటూరుజిల్లా ఈపూరు తాలూక విద్దకొండాయసాలెం 

వాస్తవ్యులు (శీ శాఖమూరి వెంక టామయ్య 

చౌాదదం గారు వ థర్జుపత్ని కామమ్మ _గార్హ 

కుమారుడు రామనోపాలరావు చౌదరిగారు మీ 

ధర్మపత్ని (శీమతి కృష్ణావతమ్మ గార్లు రు 58-00 

గుంటూరుజిల్లా ఈపూరు తాలూక "పెద్ద కొంజాయ 

పాలెము నా స్తవ్యులు (నీ శేతినేని వేంకటప్పయ్య 

చౌదరిగారు వీరిధర్శపత్ని సీతమ్మ గార్ల కుమార్లు 

U కోటయ్య వేంకటా చౌదరి గాను రు 58-00 

శ్రీ పతిపా వే పీచయ చౌదరగారు ప్గ ధర్మపత్ని 

నరసమ్మ గాన్స కుమారుడు (శ్రీ వేంక శేక్వర్లు 
చౌదరిగారు వీకి ధర్మపత్ని | శ్రీమతి నరసమ్ముగార్లు రు 58-00 

పెద్దకొండాయపాలెము వాస్తవ్యులు [శ్రీ యలవర్తి 
వేంకశేశ్వన్లు చౌదరిగారు వీరి ధర్మపత్ని (శీమతి 
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వేంకటరత్న మ్మ గార్హ కుమాగకులు శీ చలపతి 
రావు, కృహ్ణూరాను చౌదరి గార్లు రు 58-00 

తూర్పునోడావరిజిల్లా మండ పేట వాస్తవ్యులు. శ బళ్ళ 
శంకరయ్య బసవమ్మ గార్ల దదత్తవ్యుతులు శివ క్రీ 
బసవలింగ భాగవతులుగారు ' రు 58-00 

గుంటూరుజిల్లా తెనాలి తాలూకా కశెవరము [గామ 
వాస్తవ్యులు |$ శేతినేని తిరుపతిరావు చౌదరి 
గారు పరి ధర గ్రపల్ని | నీమతి నారాయణమ్మ 

గార కుమారులు నీ ఏడుకొండల ఠావు సాంబ 

శివరావు చౌదరి గార్లు రు 58-00 
గుండ్లపల్లి వాస్తవ్యులు శీ వందన మాణిక్యము శేస్టి 

గారు వీరి ఛర్భసత్ని (శీమతి లతున్భా గాన్న 

దత్తు కుమారుడు నీ శివగాంధి గుప్తాగారు 

ఏరి ధర్మపత్ని శీముతి కస్తూరీగాగ్లు రు 58-00 

గుంటూరుజిల్లా “తాలూకా సత్తెనపల్లి (గుడ్త పల్ల్తీక రము 

గారు) గుడ్లపల్లి గామశకావురస్తులు |శ్లీగిరిరాజు 

రావుర త్నాకరరావు శర్మ గారు వీరి భధర్శపక్ని 

అనసూయమ్మ గార కుమారుడు (భీశేవగిరిరావు 

గారు వీరి ధర్మపత్ని [శీవుతి. వరలఅత్మున్భు గార్లు ఈ 58-00 

శ్రీ పలనాటి వరాచార పీశాధిపతులు) గుంటూోరుజిలా. 

కారంపూడి వాస్తవ్యులు శ్రీ వీడుగు వేంకట 

ఆంజనేయ శివ పసాద్ అయ్యవారు M.A. కె. 

D.E.A.ST.A.K, (మదాసుు వడ్ దర్శ 

నము్ముదణక ర్వగారు రు 58-00 
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గుంటూరుజిల్లా ఈపూరుతాలూకా కొండాయపాలెము 

గావ వాస్తవ్యులు (శ్రీ) గడుపూడి చిన్న 

కోటయ్య చౌదరి గారు ఏకి ధర్మపత్ని జాలము 3 
గార్ల కుమారులు (శ్రీ, రామయ్య((గ్రామమునసబ్ ) 
అప్పయ్య (రివిన్యూ ఇన్ స్పెక్ట రు) వేంక కేశ్యర్లు 
కోశేుశ్వ రావు చౌదరిగారు 

గుంటూారుజిల్లా వినుకొండ తాలూ ఛా క్ రడ 

ముట్ల వాస్త వ్యు లు (క 'ండాయపా లెము 

కరణముగారు) శ కొం| డముట్ల రామయ్య 

గారు వీర ధర్మపల్ని రుకుణమ్మ గార్ల కుమా. 

రుడు నీ వేంకట చలపతిరావు గారు ఏరిధర శ్రపల్ని 

(శీమతి రాజ్యలత్ వా గార్లు 

నల్లగొండజిల్లా నశకెరకల్లు తాలూకా నోముల గామ 

వా_స్తవ్యులు శీ/ న ౦జి సాంబయ్య గారు వీరి ' 

ధర్మపత్ని రంగమ్మ గార్ల కుమారుడు |శ్రీచం[ద 
య్యగారు వీరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి జానకమ్మ 
గార్లు 

న ల్లనోండజ్ల్లా హుజూర్ నగర్ తొలూకె, పెద్దప్శ 

వాస్తవ్యులు (శ్రీ చెన్నూరు మట్టుపల్లి రావు 
గారు వీఠ8ి దర గ్రపల్ని రంగనాయకమ్మ గార్డ 
కుమారుడు ల్లీ నరసింహారావు గారు ఏ8 ధర్మ 
పత్ని శ్రీమతి అనసూయమ్మగా థ్లు 

గుంటూరుజిల్లా నర్సరావుపేట వా స్వవ్యులు (క్ట కోట 
కోటయ్య గ్రోస్ట్రీగారు వీ9 ధర్భపల్ని రాభువమ్మ 
గార్ల కుమాళ్ళు (శ్రనరసింహారావు, గాంధీ, 
సీతారామయ్య, మల్లి కాష్ట్రనము గుప్తాగార్లు 

రు 58-00 

రు . 58-04 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 
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గుంటూరుజిబ్లా నరసరావు పేట వాస్తవ్యులు న్ కనమర్శ 

పూడి లకీనారాయణ _శేస్టిగారు ఏరిధర్శపత్ని 

లత్ముమ్మగార్ల కువూరుడు (శ్రీ మల్లీ ఖార్జునము 

కేస్టిగారు పరిధర్చపత్ని శ్రీమతి రామన్ముగార్లు 

నర్స రావు పేట వాస స్తవ్యులు శ) చిలకల నరసింహాము 

శేఫ్ట్రీగారు వీరిధర్శపత్ని అన్నపూర్ణమ్మ గార్ల 

కుమారుడు (శ్రీ మాణిక్య రావుగుప్తాగారు ప్ర 

ధర్మపత్ని శ్రీసతి పుల్బమ్మ గాను 

నరసరావుపేట వాస స్తవ్యులు శ్రీ చిలకల గురవయ్య 

| శేష్టిగారు ఏరిధర్శృప త్న (శ్రీమతి (భమరాంబ 

చేవిగార్ల కుమారుడు (శ్రీ రామ కొ కేక్వర రావు 

గుపాగారు ఏరిధర్శ్మపత్ని శ్రీమ మతి లక్మీజపా 

రాణి గార్లు 

నరసరావుపేట (శ్రీ) చేంక కేశ్యర నై న్ మిల్ శ్రీ కపిల 

వాయి శం దవాద్ (శ్ర కరానిశెట్లి శివ 

లక్షృణమహోనంది అండ్ కం ఎపవాప 

నరసరావుపేట వాస్తవ్యులు (శ్రీ మండవ వేంకట రెడ్డి 

(శ్రేష్టిగారు ఏరిధర్శపక్ని చంద్రకాంత మ్మగార్ష 

కుమారుడు (శ్రీ ఆదినారాయణరావు గుప్తాగారు 

ఏరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి అనమాయమ్మ గార్లు 

(శ్రీ సీతారామస్యామి వారి పాద సేవకులు) 

నర్పరావుపే బట వాస న్యులు శ దివ్వెల కాళీరత్న ము 

గ్రోప్తిగారు వింధర్శపక్ని (క 'శీమతి హనుమాయము 

గార్హ కుమారులు శ్రీ జగన్నాధ రావు; పశ 

శామాంజనేయులు గుపా గార్లు 

రు $58-00 

రు 58-00 

రు 58-0౮ 

రు 98-00 

కు క8-00 

రు 58-00 
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నర్స రావువేట వాస్తవ్యులు (శ్రీ), కనమర్హపూడి వేంక 
కేశ్యవ్లు (శేష్టిగారు పీరిధర్భ పత్ని [మతి వేంకట 

రత్నమ్ముగార్హ కుమారులు (శ్రీ కృవ్ణమూర్తి, 
యోగేశ్యర కావు; రాముసుబ్బారాను, రావు 

మోావానరాన్రు గువాగాక్లు 

నరసరావు మేట వాస్తవ్యులు (శ్రీ కాకుమాను సుబ్బా 

రాయుడు (శేస్టిగారు వీరిధర్శసత్ని అక్కను 

గార్హ కుమారుడు (శ్రీ? అనంతేపూర చం (దరావు 

గుప్తాగారు వీరిధర్శపత్ని శ్రీమతి రామ యోగీళ్య 
రమ్మ్ గార్లు 

నంసరాన్రచెట వాస్తవ్యులు (శ్రీ కొల్లా సుబ్బారావు 

(శేష్టిగారు ఏీరిధర్శపత్ని శ్రీమతి మాణిక్య మ్మ 

గార్హ దత్తు కుమారుడు (శ్రీ) వేంకట వీరభ[జ 
రావు గువాగారు ఏరిధర్శపత్ని (శ్రీమతి రాధా 

నరసరావుపేట వాస్తవ్యులు (శ్రీ) కాకుమాను సుబ్బా 
రాయుడు (ేష్టిగారు ప్ ధర్మపత్ని అక్కమ్మ 
గాన్న కుమారుడు (శ్రీ అనంతకృస్నమూ రి గుపా 
గారు. వీకి-ధర్శపక్ని (శ్రీమతి వేంకటమహాో 
లవృమ్ముగాక్లు 

(పకాశముజిల్లా వమార్కా-పురము వాస్తవ్యులు ఆయు 
ర్వేదమా రాండ, కళాత్శకహృదయులు, (ఫష్ష్ 
మున్సిపల్ వై ర్నన్ గారు, (శ్రీ [గంభే రఘురామ 
గుపాగారు వీరి ధర గ్రపత్ని శ్రీమతి ఉదయ 
రా జేశ్వరమ్యూ గార్లు 

రు 58-00 

58-00 

58-00 

58-00 

58-00 
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(పకాశముజిల్లా మార్మా-ప్రురము వాస్తవ్యులు శ్ర్రీచీమ 
కుర్మ సుబ్బయ్య (శ్రేస్ట్రీగారు వీరి ధర పత్ని 
చంచమ్మ గార్హ కుమారుడు శ) (బ్రహ్మయ్య 

గుప్తా గారు వీరిధర్శపత్ని | శ్రీమతి ధనలక్షు ఇమ్మగాస్లు 

మూార్కా-వురము వాస్తవ్యులు శ్రీ మూర్తి వెలు 
గొండయ్య (గేస్టిగారు ప్ ధర్మపత్నీ శాల 

క్టమ్మగార్ల జ్ఞాప కారము ఏరి మనువుడు 

శ్రీ రంగారావు గుపాగారు ఏ8 ధర్మపత్ని (శీమతి 

వేంకటరమణమ్మ గాగ్గు 

వూర్కా-వురము వాస్తవ్యులు మ్యదంగ విద్యానిపుణులు 

జో్యోతిశా స్ర్రుష్ఞాలు: నూకల నరసింహారావుగారు 

స్ ధర్భపత్ని (శ్రీమతి వేంకట సుబ్బమ్మ గార్లు 

వూార్య్కా-వురము వాస్తవ్యులు (శ్రీ పంది చిన్న వెంకయ్య 

గారు ఏరి ధర్మపత్ని చెన్నమ్మగాన్ల కుమారుడు 

(శ్రీ పాలంకయ్య గారు వీరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి 

నాగమ్ముగాస్ల 

మార్కా-వురము వాసృవ్యులు శ్రీ అన్నవురాజు సుంద 

రయ్యి శర్మగారు ఫది ధర్మపత్ని సుబ్బమ్మాగార్హ 

కుమారుడు (శ్రీ) సోమసుందరము-లాయర్ గారు 

పరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి పుల్లాష్టావీ. గార్లు 

వమూర్కా-వురము వాస్తవ్యులు శీతాడి వేంకటసుబ్బయ్య 

గారు వీరి ధర్మపత్ని యశోదమ్మగాన్త కుమారుడు 

శ్రీ పార్వతీశముగారు. వీరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి 

పడ్మావతీగార్లు 

58-00 

రు 58-00 

రు 58-60 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 
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నమా ర్మాప్రురము వాస్తవ్యులు (శ్రీ దోగిప ర్వి సత్యనారా 

యణ (ేష్టిగారు వీరి ధర్శపత్ని (శ్రీమతి సుబ్బ 
లక ఇమ్మగార్ల, కుమారులు శీ వేంకటరత్న ము, 

వేంకట చెన్న కేశ వ రాను, వేంకటనరసింహో రావు 

ఎ గువ్వా గార్లు 
| పకాశముజిల్లా చీరాల తాలూకా పర్చూరు గామ 

వాస్తవ్యులు (శ్రీ వేమా ఆంజనేయులు ఫీ 

గారు వీరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి భిశ్రూవత మ్మ గార్లు 

శ్రీ పాబోలు వేంకటచలము | శేస్ట్రీగారు వీరి ధర్మపత్ని 
శీ బసవమ్ముగా ర్స్ @ చిన్న వేంకటరంగము, 

రాధాకృష్ణమూర్తి గువా గార్లు 

శ్రీ కొతూరి సూర్యనారాయణ (శేస్ట్రిగారు ఏరిధర్శపత్ని 

శ్రీమతి, శేపార తృమ్మగార్ల దత్తు కుమారుడు 
శీ పిరాంజచేయులు గుపాగారు 

(శీ కొత్తూరి వేంకయ్య (_శేస్టిగారు వీరి ధర్మపత్ని 
న్ నాగరత్నమ్మ గార్హ కుమారులు న్ హృషీ. 

శేశ్వరరావు, మల్లిఖార్జున ౧ వు గుప్తాగార్లు 

U క్ త్త పద్భనాభయ్య (ేష్టిగాకు పరి ధర్మపత్ని 

వేంకట సుబ్బమ్మ గాన్ల కుమారులు! గీఆంజ నేయులు 

గురవయ్య, లవ్మ్నారాయణ గుప్తాగార్లు 

U కనమర్హపూడి నాగ లత్మయ్య (శేఫ్తీగారు పిరి ధర్మ 

పత్నీ ఆదిధాషమాంబగార్గ కుమారుడు (శీ సత్య 

నారాయణ గుప్తా వీరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి 
అన్న పూర్ణ మ్మ గార్లు 

రు 5రి-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 53-00 



వ్ 

పశ్చిమ నోడావరిజిల్లా ఏలూరు వా సృవ్యులు శీ పద్దు 

నాభుని పెద్ద నారాయణ శేప్టిగారు ఏరిధర్మపక్ని 

(నీమతి ఆదిలక్ముమ్మగార్ల కుమారులు 

నీ బ్రహ్మయ్య, కృష్ట మోహన్ రావు, వేంకట 

నరసింహారావు గుప్తాగార్లు 

శ్రీ పద్మనాభుని చిన్ననారాయణ (కప్టిగారు ఫ్ ధర్శ 

పత్ని (శ్రీమతి ఈశ్వరమ్మగార్ల కుమారులు 

డీ రాము బహ్మము, చిన్న రామ(బహ్మాము, 

సత్యనా రాయణ గుపాగార్లు 

(పకాశముజిల్లా దర్శితాలూకా కుర్చేడుగామ వాస్త 

హాం టో ల 

వ్యులు న్5 ప్వురావుూరి శ్రీ రాములు (శేఫ్టి 

గారు వీరి ధర్మపత్ని సుబ్బలవ్భవ్ను కుమారుడు 

శ నాగం దము గుప్తా గారు ప్ప్ర ధర్భపక్ని 

(శ్రీమతి అనసూయమ్ముగార్లు 

గుంటూరుజిల్లా వినుకొండ తాలూకా కొచ్చర్త [గామ 

వాస్తవ్యులు ల్ కారముశెట్టి శ రాములు | శేష్టి 

గారు వీరి ధర్మపత్ని పిచ్చమ్మ గార్హ కుమారులు 

(శ్రీ వేంక శుశ్వక్లు (శ్రేష్టి గారు వీరి ధర్శపత్ని 

(శ్రీమతి నాగరత్నమ్ము గార్లు. 

గుంటూరుజిల్లా వినుకొండ తాలూకా కొచ్చర్హ (గామ 

వాస్తవ్యులు (శ్రీ కాకుమాను నరసింహయ్య (శేఫ్టి 

గారు వీరి ధర పత్ని (శీమతి వేంకట సుబ్బమ a. 

గార్హ కుమారుడు శీ హానుమంతురాను; అంజ మ 

. ఈ 58-00 
చేయులు గుప్తా గాన్లు 

రు ఫరి-౮0౮ 

రు 58-00 

స 58 00 

రు ౫8-00 
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గుంటూరుజిల్లా వినుకొండ తాలూకా క్" చ్చెర్హ [గామ 

వాస్తవ్యులు [శీ కాకుమాను రాఘవయ్య (శేస్టి 
గారు వీరి ధర్శపత్ని శ్రీమతి అనసూయమ్మగార్ల 
కుమారుడు TU హరనాధ బాబు, చలపతిరావు 

పూర్ణ చంద కావు, నాగేశ్వర రావు గుప్తాగార్లు 

గుంటూరుజిల్లా ఈపూరుతాలూ కా ఆ శేపల్లి ముప్పాళ్ళ 

(గామ వాస్తవ్యులు | శీకాకువూను వేంక కేశ్వర్లు 
(ేష్టిగాకు పీకి ధర్మపత్ని న్ సౌభాగ్యమ్మ 

గాన్న కుమారులు శ్రీ వేంకట నరసింహారావు, 
రాధాకృ్ళప్టమూ ర్రి గుప్తా గార్లు 

ఆ రేపల్లి ముప్పాళ్ళ (గామవా స్తవ్యులు శీ మిత్సింటి 

లకీ నరసింవాము (శెస్టి గారు వీరి థర్భపల్ని 

వేంకటరత్నమ్మ గార్ల. కుమారుడు [శీ చిన్న 
ఏరరాఘవయ్య గుపాగారు వీరి ధర గ్రపత్ని (శీమతి 
సత్యానా రాయణమ్మ గార్లు 

గుంటూరుజిల్లా ఈపూరుతాలూ కా ఆ రేపలి ముప్పాళ్ళ 
[గాము వాస్తవ్యులు లీ వాలకుగు నాగయ్య 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

చాొదరిగారు వీరిధర్శపత్ని (శీమతి శాంతమ్మగార్లు రు 58-00 

ఆశేపల్లి ముప్పాళ్ళ (గామవా స్తవ్యులు (నీ వంగవోలు 

పద్దయ్య చౌదరి గారు వీరి ధర్మపత్ని నరసమ్మ 
గార కుమారుడు శీ పుల్లయ్య చ "దరి గారు 

వీరిధర సల్ని (శీముతి శేనమ్మగార్లు 

(గంధక ర్త బాల్యమిత్రుడు ఆ గేపల్లి ముప్పాళ్ళ (గామ. 
వాస్తవ్యులు శీ గడుపూడి లింగయ్య చౌదరి 

రు 58-00 
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గారు వీరి ధర్మపత్ని అప్పమ్మగార్ష కుమారుడు 

(శీ ఆంజనేయులు చౌదరి గారు ప్రి ధర్శపత్ని 

(శిమతి  సౌభాగ్యముగార్లు 

ఆశేపల్లి ముప్పాళ్ళ (గామవా స్తృవ్యులు [శీ కాకుమాను 

రామస్యామి (శేస్టిగారు ఏరిధర్భృపత్ని రాము 

లత్ముమ్మగార్ల కుమారుడు థీ లత్నీనారాయణ 

గుప్తాగారు వీరిధ ర్మ పత్ని (శ్రీమతి లక్ష్మీ 
తాయారమ్మగాగ్లు 

ఆశేపల్లి ముప్పాళ్ళ (గామ వాస్తవ్యులు శీ కాకుమాను 

చిన్న రామస్వామి శే పీ గారువీరి ధర్మపత్ని లమ్మమ్మ 

గార్హ దత్తు కుమారుడు (శ్రీ సానందరావు గుప్తా 

గారు ఏరిధర్శపత్ని (భీమతి అనంతలత్ముమ్మాగాక్లు 

ఆరెపల్లి ముప్పాళ్ళ [గామ వాస్త వ్యులు లీ కాకుమాను 

వేంకటనరసింపాము  (ోస్టీ గారి కుమారుడు 

శీ సూర్య పకాశ రావు గువాగారు శ్రీ అర్వపన్లి 

కో శుశము (ప్పి గారీ కుమారుడు శీ ఆంజ 

చేయులు గుప్పా గార్లు 

ఆశేపల్లి ముప్పాళ్ళ (గామవాస్తవ్యులు శ కాకుమాను 

కృష్ణమూర్తి గుప్తాగారు ఏరి ధర్మపత్ని | శీమతి 

ఏరమ్ము గార్ల కుమారులు [లీ రాఘవరావు శంకర 

హర రాఘవ (పసాదరాను, ల మ్మీగణపతి 

రాఘవ కో శేశ్వరావు గుప్ప్తాగార్లు (శ్రీ కుసుమ 

హరనాధ భక్తృమూర్తులు)ు 

పిడుగురాళ్ళ వాస్తవ్యులు శీ కొత్త రామకోటయ్య 

(కోఫీ గారు పిరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి బాలమ్మ 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-0౮ 

రు 58-00 



28 

గార్హ కుమారుడు న్ విశ్వనాభ్రము గుపా గారు 

విరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి అన్న పూర్ణమ్మ గార్లు 

పిడుగు రాళ్ళ వాస్తవ్యులు శీ కొప్పురావూరు వేంకట 

నారాయణ (శేస్టిగారు వ్ం ధర్మపత్ని కోటమ్మ 

గార్ల కుమాడు (శీ గోవిందయ్య గుప్తా కి. A. 

గారు వీరి భర్ణపత్ని శ్రీమతి ామవతిగార్లు . 

గుంటూరుజిల్లా పల్నాడు తాలూకా రెంటచింతల 

వాస్తవ్యులు శీ చెరుమాళ్ళ అమ్మయ్య (శెష్ట 

గారు వీరి ధర్మపల్ని జానకమ్థుగార్హ కుమారుడు 

న్ వెంకట్రామయ్య | కేపి గారు వీరి ధర్మపత్ని 

శ్రీమతి పిచ్చమ్మ గార్లు 

గుంటూరుజిల్లా పిశూగు రాళ్ళ వాస్తవ్యులు శ్ వుడ తా 

- నరసయ్య [శేస్టిగారు. వీరి భర్శపత్ని సుబ్బమ్మ 
గార్హ కుమారుడు (శీ అనంత రాములు గుప్తా 

గారు వీరి ధర్భపత్ని (శ్రీమతి రాఘవమ్ముగాక్లు 

పిడుగురాళ్ళ వాస్తవ్యులు (శీ కూనాగు శేషయ్య డేఫ్టీ 
గారు, వీరిధర శ్రపత్ని చంచమ్ము గార్హ కుమారుడు 
శ్రీ శ్రీశైలము గుప్తాగారు వీరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి 
అల్లూారము గార్లు (పార్ల నాసంఘాచార్యులు గారు) 

పిడుగు రాళ్ళ వాస్తవ్యులు శీ రాచమడుగు జోగయ్య 

(శేష్టి గారు వీరిధర్శ పత్ని గురమ్మ గార్ల 
కుమారుడు శీ ఆంజనేయులు గుప్తా గారు వీక్తి 
ధర్శపత్ని (శ్రీమతి లన్మీకోటమ్మగాన్ల 

పిశుగు రాళ్ళ వాస్త్నవ్యులు శ్రీ కూనాగు బసవయ్య [కేపీ 

గారి కుమారుడు శ్రీ రంగయ్య గుప్తా [శీ కూనాగు 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 



ర్] 29 

9 న శేషయ్య (శేష్టిగార8 కుమారుడు శ్రీ మల్లిఖార్జున 

గుంటూరుజిల్లా గురజాల' తాలూకా చైద (గామ 

వాస్తవ్యులు శీ పాలువాయి లచ్చయ్య (శేస్టి 

గారు వీరి ధర్మపత్ని అక్కమ్మగార్ల, కుమారుడు 

శీ శేపావతారముగుప్తా భాగవతార్ గారు 

(హిందీ అధ్యాపకులు) (తంగెడ) 

గుంటూరుజిల్లూ గురజాల తాలూక జంగమ హేశ్వరము 

వాస్తవ్యులు శ్రీ తెజ్లా వేంకటశివయ్య (శెఫ్టీ 

గారు. ఏరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి పుల్లమ్మ గార్ల 

కునూరులు (శీమన్నా రాయణ, సత్యనారాయణ, 

సూాహానరాను గువాగార్ష 

నర్సరావుపేట కాలూ కొ నగరికల్లు వాస్తవ్యులు 

శీ అను మోలు విశనాధము గ్రప్టిగారు సి 

ధర్మపత్ని చేంకటచేరమ్మ గార్ల కుమారుడు 

న్ జగన్నాధ ముగుప్తాగారు సిరి ధర గ్రపల్ని (శీమతి 

చేంకటసరోజసీ'జేవి గార్లు (పూజ్య (శీ. (శ్రీ కేశవ. 

తీర్ణస్వామి వారి-శీష్యుడు) 

నగరికల్లు వాస్తవ్యులు శీ చందోలు నరసింహయ్య 

ఫీ గారు. ప్ థర్శపల్ని సుబ్బమ్మ గార్ల 

కుమారుడు నీ సత్యనారాయణ (శేస్ట్రిగారు 

పరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి వరలత్ముమ్మ గార్లు 

నగరికల్లు వాస్తవ్యులు U మైలవరపు కోటి వీరయ్య 

(శేస్టి గారు వీరి ధర్మపత్ని వేంకాయమ్మ గార్ల 

రు 58-00 

రు $8-00 

ను కరి-00౮ 

రు క8-00 

రు 58-00 



తీ0 

కుమారుడు శీ వేంకట రామలింగయ్య గుప్తాగారు 
వీరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి లత్నుమ్మగాన్లు 

నగరిక ల్లు వాస్తవ్యులు శీ అనుమోలు రంగనాయకులు 

(శేస్టిగారు ఏరిధర్మపత్ని వున్న మృగార్హ అల్లుడు 

శ్రీ ఆతుకూరి అప్పయ్య (శేస్టిగారు వీరిధర్శపక్ని 

అనసూయమ్మ గాగ్లు 

నగరికబ్లు వాస్తవ్యులు (శ్రీ గునుగుంట్ల గురవయ్య | శేష 
గారు వీరి ధర్మపత్ని మహాలక్ష్మమ్మ గారి 

కుమారుడు [శ సుబ్బారావు గుపా గారు పరి 
ధర్మపత్ని శ్రీమతి విజయలశక్షుమ్మగార్లు 

నగరికల్లు వాస్తవ్యులు (లీ కాళంగి కనకయ్య (శేస్టి 
గారు వీరి ధర్మపత్ని నాగమ్మగార్ల్ల కంమారుశు 

(లీ సీతారామయ్య (శేస్తిగారు పికి ధర్మపత్ని 

శ్రీమతి హనువూయమ్ము గార్లు 

నగరికల్లు వాస్తవ్యులు [నీకా భంగి నాగభాహణము ోఫ్టీ 

గారు ఏ3 ధర్భుపల్ని (శ్రీమతీ రాములమ్మ గార్చ 

కుమారుడు ల్లీ జ్వాలా నరసింహరావు గుప్తా 

గారు వీకిధర్శపత్ని (ల్టీమతి వేంకటరత్నమ్మూగాక్లు 

గుంటూరుజిల్లా మాచర్ల వాస్తవ్యులు శ్రీ పోలిశెట్టి 
పిచ్చయ్య గ్రోఫ్టీ గారు వీరి ధర్మపత్ని సుబ్బమ్మ 
గార కుమారుడు సీ వేంకటనారాయణ లేసి 

గారు వీరి ధర్మపత్ని [శ్రీమతి రామకోటమ 3 
గార్లు (శీ సీ తొరామ పాద సేవకులు) 

ఆ దారా వేంకటసు బ్బారావు గుప్తా. గార్డు 
(కిరాణా రైస్ ఆండ్ జనరల్ మర్చంట్స్ 

మాచ వా_స్తవ్యులు [శ్రీ యేలూరి హానుమంశతు రావు, 

ఫ్రి- 0 

58-( 

58-0 

58-( 

58-( 

5రి-( 

ఫ్రి-( 



లీ1 

మాచర్గ వాస్తవ్యాలు శీ గోపవరపు నాగయ్య గోపీ 

గారు ఏీరిధర్శ్మపత్ని శ్రీ హనుమాయమ్మ గార 

కుమారుడు (శ్రీ, రాములు గుప్తాగారు వీరి ధర్మ 

పల్ని (శ్రీనుతి చాలకోటమ్మ గార్లు 

మాచర్ల వాస్తవ్యులు శ్రీ) కంభంపాటి పేరయ్య (శేష్టి 

గారు వీరి ధర్మపత్ని అక్క-లక్ష్మమృ్మ, దుర్గమ్మ 

గార్ల కుమారుడు (శ్రీ విషుమూ రి (శేస్టి గారు 
౧౧ కే క రు 

ఫిరి ధ ర్చ పత్ని శ్రీమతి పుల్లమ్మ గార్లు 

(నాపరాయి వ్యాపారము) 

గుంటూరుజిల్లా మాచ ర్శ వోస్తవ్యులు శ్రీ వు స్తేపల్లి 

రామయ్య [శేస్టీ గారు వీరి ధర్మపత్ని మహో 

లమ్మగార్త కుమారుడు (శ్రీ మల్లయ్య గోపీ 

గారు వీరిధర్మపత్ని శ్రీమతి మహాలక్ష్మమ్మ గాళ్లు 

మాచర్ల నొ స్త వ్యు లు (భగవద్భుజనపరులు) 

శ్రీ బొగ్గరము రామచర్యదయ్య పంతులు గారు 

ఏరి ధశ్ముపత్ని [శ్రీమతి లక్రీనరసమ్మ గార్ల 

యేశెక వుతుడు (శ్ వేంకట ఆంజ నసేయనర 

మాచర్ల వా సృవ్యాలు శీ శొట్లేబ రామయ్య (శ్రేష్టి 

గారు ఏరిధర్భుపత్ని లమ్మీమగ్ల గాన్ కుమారుడు 

శ వేంకటసుబ్బయ్య (శే స్టిగారు ఫ్రీ ధర్మపత్ని 

|శీమతి ఫీలావతిగాగ్లు 

అల అద్ర ఆన ఆ చూ 1 

గుంటూరుజిల్లా స ల్తెనపన్లీ వొ స్తఫ్యు లో గ్రీమాపగుంట్ల 

లక్ష్మయ్య (్రేష్టిగారు పరి ధర్మపత్ని సుబ్బమ్మ 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు ఫ3-00 



లీల 

గాన్న కుమారుడు, లీ సుబ్బారావు (వీ గారు 

ఫిరి ధర్శపల్ని శీముతి రామరత్నమ్ము గార్డు 

స్తే నపర్తి వాస్తవ్యులు (శ్ వులహరి ఫీరోజి బాబుగారు 

ఏీరిధర్శపక్ని (శ్రీరామ్ సాయమ్ముగాన్ల కువూరుడు 

(ల లక్షోజి చాబు, గోవింద రావు, వేంళోజగార్లు 

నల్లగొండజిల్లా (వాజూర్ నగర్ తాలూకా) కోదాడ 

వాస్తవ్యులు (ఆథ్యాత్మిక చింతనాపరులు) 

శ్రీ గరిడేపల్లి స్వామిగుప్తా "గాకు వరి ధర పత్ని 

శ్రీమతి అనసూ యమ్మ గాన్స కుమారులు 

[శీ బుచ్చి రామయ్య, లక్కుణరాను, హను 

వుంతురాన్సు, (శ్రీనివాస రావు గుప్తా గార్లు 

కోడాడ వా స్తవ్యులు శి కొత్తూరు శేషయ్య (వీ 

గారు విర ధర్మపత్ని రామలత్ఫ్బుమ్మ గార్హ 
- 9 కుమారుడు (శీ శాయన్న (శేష్టి గారు వీరి ధర 

పత్ని శ్రీమతి నుహాలత్మమ్మ గార్లు 

కోదాడ వాస్తవ్యులు శీ నాగుబరిడి రంగయ్య గోపీ 

గారు వీరి ధర్మపత్ని శ ధనలత్మమ్మ గార్హ 

కుమారులు (శీ రావమమూ రి, లవమృణనూూలర్తి 

కోదాడ వాస్త వ్యులు నీ పందరి సత్యానారాయణ 

(శేష్టీ గారు పరి ధర్మపత్ని తిరుపతమ్మ గార్ల 
కుమారులు (శ్రీ గ్క్టనాధము, లమ్మీనా రాయణ 

పాపారావు గుపాగారు 

కోదాడ వాస్తవ్యులు శ్రీ గంధము రామయ్య (శ్రేష్టి 

గారు వీరి ధర్మపత్ని లత్మమ్మగార్ల, కువూారుడు 

రు 55-00 

రు 56-00 

దు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 



స్ | | లల 

శ సూర్యనా కాయణ (ప్టిగారు పే3ధర్మపక్ని 

(శ్రీమతి ఉదయమ్ము గార్లు 

కోదాడ వాస్తవ్యులు శీ వంగ వేటి నరసయ్య ేస్టిగారు 

ఏరి ధర్శపత్ని రంగమ్మ గాన్న కుమారుడు 
(శ్రీ వేంకశేశంర్లు (శేస్టిగారు ప్ ధర్మపక్ని 

శ్రీమతి భూలమ్మీగాప్ల 

రో చాడ వా స్తవ్యులు నీ గజ్జి “వెంకయ్య (శేష్టిగారు పరి 

ధర్మపత్ని (శ్రీ పిచ్చమ్మ గార్ల కుమారుడు 

శ్రీ సోమేశ్వర రావు గుప్తా గారు వీరి ధర్శపత్ని 
(శ్రీమతి ధనలత్మీగార్లు 

కోడాడ వాస్తవ్యులు [శీ తొడుపునూరు సోమయ్య 

(శేష్టిగారు ఫ్ ధర్మపత్ని అనంతలత్మమ్మ 

గార్ల కుమారుడు. శ్రీ ఏశేశలింగము. [శేష్టి 
గారు వీరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి జానకమ్మ గార్లు 

[పకాశముజిల్లా డర్శి తాలూకా పోతవరము వాస్తవ్యులు 

(పోతవరము (్రీరామలించేశ్వరస్వామి శీ చేంక 

శుకర స్వామి వార్ల “దేవస్థానముల ధర్భుక రలు 

శ్రీ కొప్పుళావూరి కోటయ్య (శేష్ట్రిగారు ప్రి 

ధర్మపత్నీ కోటను గార్ల ద్వితీయకుమూారుడు 

(శ్రీ వేంకటసుబ్బయ్య గుప్తాగారు సీర ధర్శపక్ని 

శ్రీమతి వేంకటరత్నమ్ముగాప్ల 

గుంటూరు పట్టణ వాస్తవ్యులు శీ తేలప్రోలు రామ 

కోటిరత్నిము (శ్రేన్టీగారు వీరిధ ర్మ పత్ని 

శ్రీ అన్నపూర్ణ మ్మగార్ల కుమారులు [శీ ఉమా 

రు $రి-00 

రు ఫరి-00 

రు 58-00 

రు ఫరా00 

రు ఫ8-00 



ల్రీ4 

మ హేశ్వ రావు, శ్రీనివాసరావు. రూ ే శ్యరగుప్తా 9 

రామ నరసింహగుపాగార్లు (రత్నము బైండింగ్పు 

గుంటూరు పట్టణ వాస్తవ్యులు శ్రీ కొప్పు రావూ 

కోటయ్య (ోప్టీగారు పి ధర్మపత్ని కోటమ్ము 

గార్హ కుమారులు నీ చంచయ్య (శేష్టి గారు 

పిర్ర ధర్మపత్ని శ్రీవుతి లత్ఫువమృ్శ గార్లు 

(రూపమ్ కుక్ మైల్ పోరూమ్ 

గుంటూరు పట్టణ వాస్తవ్యులు [శీ నన్నపనేని సుబ్బా 

రావు చౌద్యగారు వీరిధర్శపత్ని (కో శేశ్యరమ్మ 

రు 58-0 

రు 58 ( 

గార్హ కుమారుడు శీ వేంకశుళ్యర రావుచాదరిగారు కు న8ి-( 

పశ్చిమ గోడావరిజిల్లా భీమవరము వాస్త వ్యు లు 
(శ్రీ ఓలేటి లకుయ్య(ోఫ్టిగారు వీరి ధర శ్రపల్ని 
కొొండమాంబగార్హ కుమారుడు U వెంకట 

నారాయణ (శేప్టిగారు సిరి ధర్మపత్ని ఆది 

లతుమ్మ గార్లు 

గుంటూరు పట్టణ వాస్తవ్యులు (ఆధ్యాత్మిక సంస్కా-ర 

హృదయులు) శ్రీ గుడివాడ అక్కయ్య (శేష్టి 
గారు ఏరి ధర్శపక్ని అన్నపూర్ణమ్మ గాన్లదకత్తు 
కుమారుడు శ వేంకటలకీగనా రాయణ 

గుప్తా తి. తీ.గారు. 

గుంటూరు పట్టణ వాస్తవ్యులు శ తాడికొండ జగన్న 

భము (ేస్టిగారు ప్ ధర్మపత్ని లమ్మ్మీనరసమ్ము 

గార్హ కుమాణుడు (శీ వేంకటసు(బహ్మృణ్యము 

గుప్తా గారు వీరి ధర్శపక్ని (శ్రీమతి లకీ 
సాం(బాజ్యము గార్లు 

రు 58-0 

రు లగి-( 



దిస్ 

(పకాశముజిల్లా కందుకూరు తాలూకా చి|ర్రికూర పాడు 

వాస్తవ్యులు నీ తల శెట్టి శేషయ్య (శష్టి గారు 

ప్రి ధర్మపత్ని మహాలత్ముమ్మగార్ల కుమారును 

లీ వెంక శేశ్వర్లు గుప్త గారు పిరి ధర్మపక్ని 

(శ్రీవుతి రాఘవమ్ము గార్లు 

గుంటూరుజిల్లా ఈపూరు తాలూక బొగ్గరము వాస్త 

వులు శ్రీ కోట శ్రీరాములు (శేష్టి గారు 

ఏ్ర్రి ధర్మపత్ని | శీమతి వేంకటరత్నమ్మ గాని 

కుమారుడు . (శీ ఏీరరాఘవయ్య గుప్తా గారు 
ప్ ధర్భపత్ని శీమతి రాజ రాజేశ్వరి గార్లు 

గుంటూరు జిల్లా ఈపూరు తాలూకా బొగ్గరము 

వా సృవ్యులు శ్రీబొగ్గరము కో టయ్యపంతులుగారు 

ఏరి ధర్మపత్ని అన్నపూర్ణమ్మ గార్ల చిన్న 
wa = గ్ షా కుమారుడు (డిప్యూటిడై రక్టర్ బ్రండస్ట క్ రిమ్స్) 

కీ వాసుచేవరావు గారు పీకి ధర గ్రపన్ని (శీమతి 

లమ్మీశులశమ్మ గార్లు 

గుంటూరుజిల్లా ఈపూరు ఆలూ క" బాగ్గరము వాస్త 

వ్యులు శీ కాకుమాను వేంకటకోటయ్య (శి 

గాదు ప్ ధర్మపక్ని వెంకట సుబ్బన్ను గార్ల 

కుమారుడు న్ అనంతనగోపాలకృష్ణ్టమూ ర్తి గుప్తా 

గారు వీరిధర్శపక్ని శ్రీమతి హనుమాయమ్మగాస్ల 
a వ ౨ 

బొగ్గరము వా సృవ్యులు శ్రీ గంగిశెట్టి కోటయ్య (కా 

గారు వీరి ధర్మపక్ని చం ద్రమ్మగార్ల కుమారుడు 

శీ ఇద్దయ్యః పూర్ణచంద్రరావు, క్ కెశ్వేరావు 
గుప్తా గార్లు 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 



ర్రీగ్ 

బొగ్గరము వాస్తవ్యులు |క్రీకాకుమాను సత్యనారాయణ 
గుపాగారు వీరి ధర్శపత్ని కళావతి గార్ల వుతిక 

సుశీలా చేవి గారు 

గుంటూరుజిల్లా గురజూల తాలూకా మాడుగుల (గామ 

వాస్తవ్యులు U రెడ్డి నారాయణరావు గుపా 

గారు వీకి ధర్మపత్ని (శీమలతి విజయలత్ముమృ్మ 

గార్ల చిరంజీవి. నరేంద కుమార్ గుప్తా 

గుంటూరుజిల్లా నర్పరాన్రసెట తాలూకా గోగులపాడు 

వాస్తవ్యులు ళీ చేను కోటయ్య (ోప్టీగారు 
ఏరి ధర్మపత్ని సుబ్బమ్మగార్ల కుమారుడ 
(శీ రామయ్య గుప్తాగారు ప్ర్రి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి 

సత్య వతమ్ము గార్లు 

గోగులుపాడు వాస్తవ్యులు శీ దాసరి "చెంచయ్య (కేసి 

గారు. వీరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి రోశెమ్మ గార్ల 
కుమారుడు [శీ ఆంజనేయులు గువాగారు వీరి 

ధర్మపత్ని (శీమతి నాగరత్నమ్మ గార్లు 

కృృష్తొజిల్లా నందిగామ తాలూకా పెనుగంచి పోలు 
(గామ వాస్తవ్యులు (శ్రీ పోకూరి కోటిలింగము 
_ోెప్టీగారు ఏరి భర్శపత్ని కృష్ణ వేణమ్మ గార్హ 

కుమారుడు [5 వేంక కేశ్వరరావు గుప్తాగారు ఏ8 
ధర్భుపల్ని శ్రీమతి లక్షీ శ్రకాయారమ్మ గాళ్లు 

నల్లగొండజిల్లా కోదాడ తాలూకా రఘునాధ పాలెము 

వాస్త వులు శీ మట్టపల్లి నాగభూవ ణము శేఫ్థ్ట్రీ 

గారు వీరి ధర్మపత్ని నారాయణమ్మ గార 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 



6 ల్ 

కుమారుడు (శీరామయ్య (శెస్ట్రీగారు వీరిధర్శపత్ని 

శ్రీమతి వేంకటనరసమ్మగార్లు (గంధకర్త తాత 

'మేనల్గునికుమూరులు 

రఘునాధపాలెము వాస్తవ్యులు 'శీ కరాలపాటి పాపయ్య 

(శేస్ట్రిగారు వీరి ధర్న్మపత్ని పార్వతమ్మ గార్ల 

కుక్రుమాడు నీ జానకిరామయ్య గుప్తా గారు వ్ 

ధర్శపక్ని (శ్రీమతి పున్నమ్మ గార్లు 

తూర్పునోదావరిజిల్లా పెద్దాపురము తాలూకా జగ్గం పేట 

వాస్తవ్యులు నీ చెంటా(పగడ సత్యనా రాయణ 

మూర్తి |శేష్టీగారు ఏరి ధర్శపక్ని (శ్రీమతి 

లతీచేవి గార్ల కుమారుడు. (శ్ర్రీరామచం[ద 
మూర్తి గుప్తా గారు ఏరి ధర్మపత్ని సత్య వతిగార్లు 

తూర్పునోదావరిజిల్లా ముమ్మడివరము వాస్తవ్యులు 

స్రీ అప్పన చేంకటరత్నము (శేష్టిగారు ఫ్ 

ధర్శపక్ని సావితమ్ణుగార్త కుమారుడు 
(శీ 'వేంకయ్య (గ్రేష్టిగారు ఏ3 ధర గ్రపల్ని (శీమతి 

లమ్మీకాంతమ్ము గాగ 

నల్లగొండజిల్లా చిట్యాల వాస్తవ్యులు శీ జయవరపు 

లింగయ్య ్రస్టీగారు పీకి ధర్శపత్ని రాఘవమ్మ 

గార కుమారుడు (శ్రీ రామకృష్ణయ్య (శేస్ట్రిగారు 

ఫ్ ధర్మపత్ని శ్రీమతి సక్కు-'బాయమ్మ గార్డు 

_తూర్పుగొడావరిజిల్లా మండ పేట, అర్య వై శ్య సంఘం 

ధర్శకర్శ శ్రీ బోనగిరి రామచంద్రమూర్తి 

గుప్తా గారు . 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 55-00 

రు 58-00 

రు 58-00 



లర 

ఏజయనాడ వాస్తవ్యులు (రఘువర దాసుగారి శీమ్యులు 

మధురగాన భజనపరులు) (శ్రీ) ఆలపాటి వేంకట 
9 5 <8 

స్వామ్ (శేష్టిగారు వివి ధర్భపక్ని నాగరత్నేమ్మ 

గార్హ కుమారుడు (శ్రీ, రామా రావుగుప్తాగారు 
ఫీశ్రి ధర్మపత్ని శీమతి శాంత పద్మకుమారి గార్లు రు 58-00 

విజయవాడలో దుర్షావురము వాస్తవ్యులు దెవభ క్రి 

తత్పరులు (శ్రీ జెజవాడ నాగభూపణము డ్రోఫ్టీ 

గారు వీరి ధర్శపత్ని రామమ్మగార్ల కుమారుడు 

శ్రీ రామశేవషయ్య (్రోఫ్టీగారు వీరి ధర్మపత్ని 
(శ్రీమతి వేంకటరత్నమాణిక్యమ్మగార్లు 

గుంటూరుజిల్లా ఈపూరు తాలూకా వనికుంట వాస్త 

వ్యులు “చాలాజిరెస్ అండ్ పోర్ మిలు 
౬... (లొ మ్ 

(ప్మాపయిటర్స్” శ్రీ, కనమర్హ్శవూడి రామ 
కృష్ణారావు, కారం శెట్టి సుజ్బా'రానుగుప్తా గార్లు 

విజయవాడ వాస్తవ్యులు (శీ వలి వేటి పుల్లారావు | శేష్టి 

గారు వీరి ధర్మపత్ని హనుమాయన్నా గార్ల 
కుమారులు (శ్రీ, తిలోచన్ నాగకృ్ళప్లన్, మురళీ 
ధర వీరహానుమాన్, "దేవదాస్ నాగమ్మళ్లశ్వర్ 
హనుమత్ శ్చం దమాళిధర్ గుప్తా గార్లు 

గుంటూరుజిల్లా వినుకొండ తాలూకా మతుకువులి 
[గామ వాస్తవ్యులు శ్రీ గట్టుపల్లి గురవయ్య 
గోపి గారు ఏ8 ధర్మపత్ని ఏరమ్మ గార్హ 
కుమారుడు శ్ర వేంకటప్పయ్య _ోోఫ్టీ గారు 
వీరి ధర పత్ని (శ్రీమతి వేంకటమహాలక్షుము a 

రు 558-00౮ 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 



89 

గుంటూరుజిల్లా “తెనాలి వాస్తవ్యులు (శ్రీ మాలేపాటి 
కోటయ్య (శేష్టిగాపు వీరి ధర గ్రపల్ని మ (శ్రీమతి 
కోటమ్మగార్ల కుమారులు శ్రీ ముక్కంటి 
యోగేశ్వర రావు; వేంకకేశ్వస్ల గు పాగార్షు 

గుంటూరుజిల్లా తెనాలి వాస్తవ్యులు శ్రీ కాడిపర్తి 
శెడ్జియ్య (ోప్టిగారు పీరిథర్శపక్ని సీతారత్నమ్మ 

గార్హ్లకుమారుడు (శ్రీ) గాంధీ గుప్తా గారు 

వీరి ధర్మపత్ని (శ్రీమతి సా మాజ్యముగాస్లు 

గుంటూరుజిల్లా [పత్తిపాడు తాలూకా వరగాని (గామ 

వాస్తవ్యులు (శ్ర కొల్లా చాదరమ్మి గారు 

ఏరి ధర్మపత్ని మహాలక్ష్మమ్మ గార్హ కుమారుడు 

(శ్రీ వీరయ్య చౌదరి గారు వీరి ధర్మపత్ని (శీమతి 

నాంచారమ్మ గార్లు 

(సశాశముజిల్లా అద్దంకి తాలూకా కోరికశపాడు [గామ 

వాస స్తవ్యులు (థీ తవ్యా రామయ్యా (శేస్ట్రి గారు 

ఫ్ ధర్భపత్ని రాఘవమ్ము గార్హ కుమారులు. 

శ రంగనాయకులు (ేస్టిగారు పి ధర్మపత్ని 

(భీమతి రాజ్యలక్ముమ్మగాన్ల 

కోరిశపాడు (గామ వా స్మవ్యులు శ్రీ దండు. వేంకట 

సుబ్యాశెడ్డి గారు వీరి ధర్శపల్ని (శీమతి వేంకట 

రమణమ్మ గార్గ కుమారులు శీ సత్యనారాయణ 

"రెడ్డి, దశరధ రామి రెడ్డి? ఏం దసెడ్డి, మనోహర 

శెడ్షిగార్లు 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 58-00 

రు 8-00 



40 

(పకాశముజిల్లా ఒంగోలు వాస్తవ్యులు (శ్రీరామ పేఠస్థాప 

కులు) శీ చిట్టా సుబహణ్య శొ స్రీ భాగవతులు 

గారు వీరి ధర్శపత్ని శ్రీమతి లమ్మీనరసమ్ముగార్ల 

కుమారుడు శ్రీ వేంకట వివ పసాద్ గారు వీరి 

ధర్భపక్ని (శీముతి గిరి జమ్మ గార్లు 

గుంటూరుజిల్లా గురజాల తాలూకా కారంపూడి వాస్త 

వ్యులు నీ చందోలు అల్లయ్య (ేష్టిగారు ఫ్ 

ధర్మపత్ని లమ్మీకోటమ్ము గార్ల కుమారుడు 
ల్ అల్లానారాయణ రావు గుప్తా వ్ర ధర్మపత్ని 

(శిమతి లమ్బీ కాంతమ్మ గార్లు 

పశ్చీమనో దావరిజిల్లా న ర్వావురము తాలూకా వాఆ 

మ్మరువా స్తవ్యులు శ్రీతాళ్ళ వేంకటశివయ్య గారూ 

ఏరి ధర్మపత్ని శ్రీమతి సోమమ్ము గార్హ కుమారులు 
[శీ శివకాళవా స్తీ కోశుశ్వ రావు గా 

వాలము రు వాస్తవ్యులు [శీ అంచేకోట మల్లయ్య గారు 

పేధర్మపత్ని (శీమతి కాంతమ్మ గార్ల కుమారులు 
(క్రీ గంగాధర రావు, సత్యనారాయణ గార్ము. 

గుంటూరుజిల్లా నర్చరావుపట తాలూశా నగ రికల్లు 

(శి బెరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు వీ ధర్మపత్ని 
భూ దేవమ్ముగాన్ల కుమారుడు (శ చిన్న కోటిడి 

రుగా పీరిధర్మపత్ని (శ్రీమతి అనసూయమ్మ గార్లు 

58-00 

25-00 

25-00 

25-00 

25-00 



జేవులేదుగచా శా! 

సీభుడురా! 

నెంత 

పీభూవ సలకు 
థి 

సద్దు రా దేశము 

కర్చులనొలర్చుచు 

సత్యదూర లై 

త్యాగధనులైన 

వదలకు 

భగవా బేశములె న 

తేజోశ క్రి 

తపోత జళ్ళ కులతో 

అమహోపన్యాసముచే సెడి 

వుతమున శిత టి 

నురూత 

తనయతో 

మనోసంతృ ప్లీకై 

దుర్పుషఫ్నితో 
దెలట 

బుద్ిసి 

వొప్పు 

జేవులేదుగదరా 

సీచుడురా ! 

నెంతో 

పీణావస లకు 
థి 

సదు రాం చేశము 
పె" ప 

కర్శలనొనర్పుచు 

సత్యదూరు లై 

త్యాగ ధను లై 

వదలక 

భగవ దా చేశములై న 

శేజక్నక్తి 

తప శ్వేజళ్ళక్తు లతో 

అమహో పన్యాసము 

చేాాడి 

మతమున కెంతటి 

న్నురూతే 

తనయాలత్ గ 

మనస్పఃతృ ప్పి కై. 

దుర్హ్భఫీతో 
దిళీబ 

భ క్రిమూర్తులు 

బుదిని 
థి 



18 

18 

42 

ఫలమునాశించున 

శక్తివంత మె 

కాది వెద్దలను 

చందో 

ఘనవిజమునొంది 

నభ 

శ క్రివంతములై 

విలశిల్ల 

చౌధరులందరు 

చాల 

తెలుసు 

గాత॥|యనేెడు 

డారాసుత 

శక్వ్యాను 

నవలంభీంచుట యీ 

మహీ మాచేస 

ఒప్ప 

యలరారు 

దృశ్య 

దార 

ఫలమునాశ్ంచిన 

శ క్రి మంత మెం 

కాదులగు పెద్దలను 
ఛందో 

ఘునవిజయమునొండి 

స్చ 

వ్యభిచా రాద్య్మ కము 

దోళనలు 

సత్పరి 

సంస్థరణ 

మనస్పంకల్స 

సద్దలికి 

శక్తి మంతు డై 

నకి మంతవముల 
ఎని ర్లు 

విలసి ల్ల 

చె దరులందరు 

వాల భేదము 

తెలిసి 

గాత॥మ నెడు 

దాఠరసుత 

నవలంపవించుట యీ 

మహిమా వేళ 



100 

48 

పదిమందికిసిశు చెప్ప నేర్చిన 

మనోజయమునుండి 

|శుతిస స్త ఫతులై. 

కరుణకుపాతుడగును 
“వేళళా 

| పాంశిరినోటు 

'వొువసరము,ని 

గుర్తించి క ధనమును 

పారమారక 
థ్ 

న్ధ క్తి విజృంబీచ నినాడు 

సభ 
సద ఎకో శిలునై 

ఒప్పు 

యౌవన 

లేకయాతని 

ఛందో 

భయాందోళన 

వీశెల్ల 

ధనుస్సును 

రజ సమా 

మనః ప్రవృత్తుల 
ఊసర 

పదిమందికి. సితులు 

చెప్ప నేర్చిన 

వమునోజయమునొంది 

(శుతిస్పృతులె 

కరుణక వాతుడగును 

వేళల 

పది 

క్తి 
లెక్క. 

[పాంసరినోటు 

మవసరమని 

గుర్తించక ధనమును 

పారమార్థిక 

శ క్రి విజృంబించనినాడు 

ప్చ 

సద శేలీలునై. 



44 

తప్పు ఒప్పు 

ధర గదోహీకి ధర ఇదోహికి 

దప్పినమాశు దప్పి నామాశేు 

గురుగా గురుగా 

నీఛకర్న లతోనీ ఛమానవుడై. 

నీచకర్శలతోనీచమాననుడై. 
నుడిన నుడిని 
చేవునికరుణనరునివై [పసరించిననాడు 

చేవునికరుణ నరుని కై | పసరించనినాడు 

దర్శమునురవ్నీం చిన ధర గ్రమునురశ్నీంచిన 

ఆశ కిని ఆశ కిని 

పాపకర్మాశ క్రి పాపకర్మాస క్రి 

మాడి నడా మాట్లాడినదా 

మానవునిగకన్చట్టు మానవుని కన్సట్టు 

చున్నారు చున్నాడు 

వదరును వదరుచు 

భవతీవ్యస్థితులను భవితవ్య స్థితులను 

కర్మయొసర్చి కర్భగమునర్సి 

(పవరించరు (పవ రించరు 

గరరమునదింపి గరతమునదింపి 

లోనకమున లోకమున 

బాసియె బానిసె 

నిరతిసయానందు లై నిరతిశయానందు లె 
కావలసిన బేనది  శావలసీనచేనని 
[పసాంతితో | పశాంతితో 

కామపీకారగు _ శకశావముపకారగుణ 
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లంజొనర్సినట్టి లందొనర్పినట్టి 

చె చైతన్యత త్తే త మె వైతెన్యత EX 

దనార్జన శే ధనార్జనే 

ముముకున'ర్చెడి ముముకువొనశ్చెడి 

జేరణమును (పేరణమును 

(పేమరసవ్యాక [శమరసవాక్య 

తనధర్శమున తనధ ర్మమును 

వదరుబోతులకువిమర్శా వదరుబోతులకు 

పరమైన విమర్శాపర మై వెన 

మొాయయనెడుబ్బలోదిగి మాయయనెకుబ్బలిలోది గి 
లిల్లాలు నిల్లాలు 

శాధయందోళవలు చాధయాందోళనలు 

విహరించరీతి విహరించనిరీతి 

కన్పట్టుచున్నారు కన్పట్టుచున్నాడు 

దుర్భరదినావస్థలపాై. లె దుర్భర దీనావస్థలపాలై 

చవరాపగలడు మూాపగ లదు 

సంయోగ వియోగ సంహోాగవియోగ 

నిలయ మై నిలయమై 

నీతికి పత్రి 

యళాంతితి యళాంతితో స్ 

భె స్ ర్యము థై_ర్భము 
పుణ్యసంన్కా-రు లై స్రుణ్యాసంస్కా-రులై_ న 

పరిభమణమొనర్చుచ్చు ది పరి ఛభమణ మొనర్చు చున్నది 

[పశాంతిచే (పశాంతి 

వాడ భేదములు వూద భేదములు 

ధ నమర్శి ంచిన ధ నమర్శించిన 

తనశ క్తి క్తగ్గిన తనశ క్రికితగ్గిన 

చివాట్లకులొనై. చివాట్లకులోనై. 

దేశ కి గలవారు ధీశ క్రి గలవారు 

నంధోళనలు నాందోళనలు 



297 
227 
228 
229 
229 

280 

284 

295 
287 

287 
287 
229 
249 
959 
270 
278 
980 
286 
200. 

291 
995 

999 

కి02 

804 
806 

46 

కాకిగలశాంతియును కాకికి లశాంలియును 

నోచుకొనజాలదు నోచుకొనజూలడు 

మసకవీధులలో మ స్తకవీథులలో 
వారిధోరణ చారిధోరణి 

వుణ్యఫలసంస్కాం రపు వుణ్యఫలసంస్కా-ర 
భ్నావక క్తి  (ప్రభావశ క్తి 

భాసిల్లుగుండిరి భి సిల్లుచుండిరి 

తనని స్వార్థకవితా తననిస్వార్థకవిళా 
కర ఆమును కర శ్రమును 

మృగియనరీటి ఘుగియనిరీతి 
మాయ నుగహంప మ్లాయనుని గహింప 

వ లెననివమ్మిని వలెన నినమిరి 
వీరి గధంములే పీరిగంధములే 

గోతముడు గాతముడు 

ర చనముల్లొనరి రచనములొనర్సి 

నవతరణమొందిననాడని నవతరణమొందినాడని 

సీమమనగా [బహ శము సమమనగ్శాబహ్మ్ము 

సధ్యసస్సు సద్యశస్సు 

దక్షించకయను ధర్శించక 

సంసారశ క్రి సంస్కా-రళ్గ క్రి 

శాజశిఖిగుణ మే రాజసికగుణమే 

మృహాకర్శానుపానముతో మహాోక ర్మానుష్తానముతో 
గాలి చేవుని గాలి బేవుని 
భువివై భునిమై 
శ్రీధనకీ ర్తిదావాపీడితులై క్రీ ధనకీర్తిదాహ 

పీడితులై న 
వృత్తితో న్యాయవృ త్తితో 
యోగానందరీశులై యోగానందమూ రిల 

ఆడ్డాయముమితేముగ ఆదాయముఖిమి 
_ యున్ననాడు తముగయున్న నాడు 



లలి 

స్తీ 

"వ్యవ శాయాది 

'వృత్తులతో 
._ నుసరించ జూలరు 

.మనోమారుతము 

ల నేకంబుచేసి 

సురాపాన సత్యాది 

కర లందు 

సురాపాన సళత్యాది 

కర్మలలో 

_. సురాపాన సత్యాది 

కర శ్రలందు 

యధర్న్మకార్మాశ క్షిగల 

విధానము 

మయ 
యాత డేరుడాటునట్టు 

విల్లే నీయము 
వివిధస్థ లములయం'దెండ 

తహతహనాడిననాడు 
మన పేరణతో 

వదిసత్యమనెడి 

“ఈ ఏదిసత్యేము క్ట 

చరించినాడు 

వారినిసాశ్తూత్పరము 

మం|త్రదేష్టలు 

మూత మే 

మరలవాట్లు 

దుష్ట్రకర గ్రములను 

వ్యవసాయాడి 

వృత్తులలో 

సరించజాలరు 

'మునోమారు 
తముల చేకంబు చేసి 

సురాపానసత్యాది 

కర 3లే | 

సురాపానసత్యాదీ 

కర్మలలో 

సురాపానసత్యాది 

కర్శలందు 

యధర్నక రాస క్రి గల 

విధానము 

ముమై 
౦మాతవచ్చినవా జేరు 
దాటునట్లు 

బిల్హ్ల ణియము 

వివధ స్థలముల యండంద 

తహాత హలాడినాడు 

మనః పేరణతో 

కర్భసిద్ధాంతమ నెడి 

వాస్తవమే 

ఈకర్శసిదాంతము 

చరించిననాడు 

వాక్యములను 

వారిని సామొత్సరమ. 

మర్మత్మదష్టలు 

వమూ[తమే 

దురలవాట్ల 

దుష్ట్రక ర్మములకు 



లీ42 

ల44 

వీర్ 

రి18 

ల్. 

ల్54 

లినస్ 

లిర్'7 

ల్61 

ల్ర62 

867 

ల్రీ67 

869 

560. 

875 
876 
879 
879 
888 
888 

890 

తీ90 

890 

890 

890 

891 

తీరి 

మా(త్రమభ్గి ము 
తొలిసమాగ 

"చెలింగాను 

 కాగదు 

యషపదులు 

' అవాజ్ఞానసనోచరముగా 

స్వానుభావ 

సుసంస్కొా-ర 

. నూంద్యముగా 

కవీరుదాసుకారిచేత 
యాగసనిషూ 

గ రిష్టైతు శనై 

చింటించనను 

మార్ల దరి కోర రి 

ద జారోపణ 

కువంసారు లై 

జిడుతో 

పరిసరములయొ త్తడి 

పదుగారొసగిన 
తొలగింపయత్ని ంచతి 

జీవితర భ మున 

ధర పధమున 

జానివయ్యెదవు 

దాసనానీజనంబు 

(9) యోగానుషౌనము 
థి 

ఆనందదూరుడ వై 

సోమరి వై 

ద్వైన 

మ్మాతమభిన్నము 

తొలిసమాగవా 

చెలింగిరి . 

కాగలదు 

యస్థపదులు 

నాజ్ఞ్యూనస గోచరముగా 

న్వానుభ వ 

_ సుసంస్కారమును 

నింద్భముగా 

కనీరు దాసుగారి చేత 
యోగనిష్టా 

గ గరిప్పాత్ను 3 
రు గ 

చింతెంచినను 

 మారదర్శకులెరి 
౧ బజ్ 0. 

ద్భజారోహణ 

కుసంస్కా-రు లై 

బిడుతో 
యు 

పరిసరములయొ త్రిడి 

పదుగుదొసగిన 

తొలగింపయత్నించక 

జీవితరధమును 

ధర్భపభమున 

జ్ఞునివయ్యెద వు 

' దాసదానీజనంబు 

ఆనంద దూరుజై 

సోమరియై తనకుతానే 

దైవ 


